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Specjalna dedykacja
Setny numer chcieliśmy zadedykować pamięci zmarłego niedawno prezesa Fiata.
Enrico Pavoni był jednym z inicjatorów powstania Fiata Wokół Nas, a przez 99 numerów
również jego dyrektorem wydawniczym.
Był przekonany, że Grupa Fiat potrzebuje w Polsce czasopisma do komunikowania się ze swoimi
pracownikami. Że nasz dwumiesięcznik ma pracowników informować i umożliwiać im
utożsamianie się z Wielką Rodziną Fiata. Ma też, poprzez swoje łamy, ukazywać potencjał,
jaki kryje w sobie Fiat i zatrudnieni w nim ludzie.
Enrico Pavoni wiedział, że dzięki Fiatowi Wokół Nas taki obraz trafia także do władz lokalnych
i krajowych oraz dziennikarzy, którzy mogą uważnie obserwować, jak sobie radzi Grupa Fiat
w wyścigu do nowoczesności. Opowiadał mi kiedyś o jednym z ministrów, który z zapałem mówił
o przeczytanym właśnie w FWN artykule na temat technologii przyszłości.
Nie będziemy mogli przeprowadzić już z Nim wywiadu. Będzie nam brakowało Jego
oryginalnego i pozytywnego sposobu myślenia, który zawsze otwierał nam oczy na otaczającą
rzeczywistość.
Zasadami i celami wydawniczymi, jakie wpoił nam Enrico Pavoni, chcemy kierować się również
teraz, kiedy Go już nie ma wśród nas.

100 Fiatów Wokół Nas
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No i doczekaliśmy się! Mamy setny numer czasopisma,
które od 1996 roku co dwa miesiące trafia do Waszych
skrzynek na listy. Okazję tę uczcimy kolejnym
konkursem, tym razem jednak bardzo łatwym.
Filippo
Gallino
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poko! Żadnych historii. Żadnych wspomnień. I tym razem żadnych utrudnień…
Wszystko jest na stronach Fiata Wokół Nas.
Oczywiście, odpowiedzi na pytania znajdzie tam
ten, kto czyta albo chociaż przegląda gazetę, lub
kolekcjonuje pismo. Kto pracuje od niedawna albo
nie zachował starszych numerów, może je przejrzeć w archiwum redakcji. Nasze drzwi są zawsze
szeroko otwarte. Zapraszamy!
Na 6800 stronach opublikowanych w ciągu tych
16 lat głównie pisaliśmy o Was, Waszej pracy, Wa-

S

szych umiejętnościach i profesjonalizmie. Śledziliśmy krok po kroku rozwój działalności spółek
Fiata w Polsce i na świecie. Również w przyszłości będziemy się starali bliżej przedstawiać Czytelnikom poszczególne miejsca pracy, stanowiska,
zmiany organizacyjne czy innowacje technologiczne, a także informacje o nowościach, produktach
i inicjatywach marketingowych. Gazeta wewnętrzna to swego rodzaju „kopalnia” wiedzy dla tych,
którzy chcą lepiej poznać firmę czy też koncern,
w którym pracują.

Ale wróćmy do konkursu. Właściwie opiera się on
na trzech pytaniach, jedno z nich stanowi pytanie
otwarte, czyli wymaga nieco Waszej inwencji twórczej, a później zostanie ocenione przez jury składające się z redakcji Fiata Wokół Nas.
Reguła jest prosta. Jury nagrodzi najlepsze odpowiedzi na trzecie pytanie spośród tych osób, które odpowiedzą poprawnie na pierwsze dwa.
Przewidziano cztery nagrody o wartości 400 złotych
każda, w formie bonu Sodexo, który można zrealizować robiąc dowolne zakupy w dowolnym centrum
handlowym na terenie kraju.
Ale to nie wszystko. Przewidujemy również nagrody pocieszenia w postaci książek lub płyt CD.
Czekamy na Wasze odpowiedzi drogą mailową
lub pocztą, które należy kierować na adres redakcji (patrz regulamin).

Konkurs

Pytanie nr 1
numer Fiata Wokół Nas?
Kiedy opublikowano pierwszy

a) 1.03.1996 r.

r.
b) 6.04.2000

c) 1.01.2010 r.
Pytanie nr 2
rodukował Fiat w zakładach
Ile ogółem samochodów wyp + FAP)?
M
w Bielsku-Białej i Tychach (FS

a) ponad 10 mln

b) ponad 1 mln

mln
100
c) prawie
Pytanie nr 3
ych w stu numerach FWN
Który z artykułów publikowan
(prosimy o krótką
go
cze
dla
i
utkwił Ci w pamięci
...........................................
odpowiedź): ..............................
...............................................
................................................

Regulamin konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla pracowników
spółek Grupy Fiat i Fiat Industrial oraz emerytów
tych spółek.
2. W konkursie należy odpowiedzieć na dwa
pierwsze pytania poprzez postawienie
krzyżyka obok danej odpowiedzi lub podanie
numeru pytania i odpowiedzi. Jury nagrodzi
najlepsze odpowiedzi na trzecie pytanie
spośród tych osób, które odpowiedzą
poprawnie na dwa pierwsze pytania.
3. Do odpowiedzi należy dołączyć imię i nazwisko
pracownika bądź emeryta, adres, telefon
kontaktowy oraz miejsce pracy (w przypadku
emerytów należy podać miejsce pracy przed
pójściem na emeryturę).
4. Nieprzekraczalnym terminem nadsyłania prac
jest 31 stycznia 2013 roku. Należy je kierować
na adres pocztowy: Redakcja FWN,
Satiz Poland, ul. 11 Listopada 60/62,
43-300 Bielsko-Biała, (można skorzystać także
z poczty wewnętrznej FAP). W przypadku
przesłania odpowiedzi za pomocą
e-maila na adres: redakcja@satiz.pl wystarczy
podać numer pytania i odpowiedź.
5. Przesłanie pracy konkursowej oznacza zgodę na
jej publikację, a także publikację danych w FWN.
6. Organizatorem konkursu jest firma Satiz Poland,
redakcja Fiata Wokół Nas.
7. W konkursie przewidziano cztery nagrody
o wartości 400 złotych każda, w formie bonu
Sodexo, oraz nagrody pocieszenia w postaci
książek lub płyt CD.

A jednak warto było…
W poprzednim wydaniu naszego pisma ogłosiliśmy wyniki majowego konkursu poświęconego rocznicy 20-lecia Fiata w Polsce.
W listopadzie w siedzibie redakcji Fiata Wokół Nas odbyło się wręczenie nagród. Laptop firmy Samsung 300E5A, główną nagrodę konkursu,
odebrał Benedykt Stypka, pracownik Zakładu Tychy Fiat Auto Poland. Aparat fotograficzny Nikon Coolpix L120 wygrał Antoni Hendzel,
a talon na paliwo o wartości 250 zł Andrzej Szczotka – obaj z Fiat Powertrain Technologies Poland.
Pracownicy wyróżnieni w konkursie otrzymali swoje
nagrody pocztą.
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FIRMA
WYNIKI

Fiat SpA:

cele na rok

2012

potwierdzone

Ponad milion dostarczonych samochodów i wynik
z zarządzania zwyczajnego na poziomie około 1 mld
euro. Tak prezentują się dane za trzeci kwartał roku.

P

od pojęciem „Grupa Fiat”
rozumiana jest grupa składająca się z Fiata S.p.A.
i bezpośrednich oraz pośrednich
spółek kontrolowanych przez tę
firmę, wśród których od 1 czerwca 2011 znalazła się r ównież
Chrysler Group LLC wraz z podległymi spółkami.
W minionym kwartale przychody sięgnęły kwoty 20,4 mld euro. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku wy-

6

nik z zarządzania zwyczajnego
uległ poprawie o 12 procent
do 951 mln eu ro, a zysk netto
zwiększono ponad dwukrotnie
– do 286 mln euro.
Przychody wzrosły o 16% wobec trzeciego kwartału 2011 roku, na skutek znaczącego zwiększenia wolumenów w regionach
NAFTA (USA, Kanada, Meksyk),
LATAM (Ame ry ki Ła ciń skiej)
i APAC (Azji oraz Pacyfiku). Dzięki tym ostat nim, bardziej niż się

można było spodziewać, zdołano zrekompensować niższe przychody w rejonie EMEA (Eu ropa,
Bliski Wschód i Afryka), spowodowane nieustannie trwającym
pogarszaniem się sytuacji na rynku, co szcze gólnie mocno odczuwane jest we Włoszech.
Zysk z zarządzania zwyczajnego
w tym okresie wyniósł 951 mln
euro (851 mln eu ro w trzecim
kwartale 2011), dzięki pozytywnej ko niunk tu rze w re jo nach

NAFTA, Ameryki Łacińskiej i Azji
oraz Pacyfiku, natomiast w regionie EMEA wynik ujemny oscylował na poziomie 238 mln eu ro. Marki luksusowe i sportowe
odnotowują poprawę w porównaniu z i tak dobrymi wynikami
w trzecim kwartale 2011 r. Natomiast w przypadku marek masowych, pod względem dostaw
na całym świecie przekroczono
licz bę mi lio na sa mo cho dów
(+11% względem trzeciego kwartału 2011 r.).
Zadłużenie przemysłowe netto
(nie wliczając Chryslera) wzrosło
do 6,7 mld eu ro (30 czerw ca 2012 roku wynosiło 5,4 mld
eu ro) przede wszystkim, ze
względu na trudne warunki panujące na rynku europejskim.

GRUPA FIAT Przychody netto i EBIT według sektorów działalności
1.01-30.09.2012 vs. 1.01-30.09.2012 pro forma
2012

2011 pro forma (1) Zmiany

(w milionach euro)

2012

2011 pro forma (1) Zmiany

32.113

24.638

7.475

NAFTA (marki masowe)

2.089

1.194

895

8.166

8.319

-153

LATAM (marki masowe)

783

1.055

-272

2.307

1.506

801

APAC (marki masowe)

219

74

145

13.248

15.036

-1.788

EMEA (marki masowe)

(573)

(608)

35

2.105

1.948

157

Marki luksusowe i sportowe (Ferrari, Maserati)

264

239

25

5.988

6.060

-72

Komponenty (Magneti Marelli, Teksid, Comau)

121

(152)

273

712

785

-73

Pozostała działalność

(109)

(56)

-53

(2.457)

(2.987)

530

Operacje wyłączone

(24)

1.799

-1.823

62.182

55.305

6.877

Ogółem

2.770

3.545

-775

(1)

Obejmuje wyniki Chryslera w sytuacji, gdyby konsolidacja miała miejsce od 1 stycznia 2011

(2)

Zysk operacyjny, tj. zysk przed odliczeniem podatków i odsetek

* USA, kanada, Meksyk

** Ameryka Łacińska

*** Azja-Pacyfik

**** Europa, Bliski Wschód, Afryka

GRUPA FIAT
Bilans ekonomiczny (trzeci kwartał)
3. kwartał 2012
(w milionach euro)

(1)

3. kwartał 2011

Fiat z Chryslerem (A)

Fiat bez Chryslera

Fiat z Chryslerem (B)

20.437

8.490

17.552

8.813

16%

Zysk z zarządzania zwyczajnego

951

105

851

295

100

EBIT (1)

880

61

825

260

55

Zysk przed opodatkowaniem

481

(129)

282

(74)

199

Zysk (strata)

286

(281)

112

(210)

174

Przychody netto

PIERWSZE DZIEWIĘĆ
MIESIĘCY

W pierwszych dziewięciu miesiącach br. Grupa dostarczyła 3,1 mln po jazdów, uzyskując
przychód w wysokości 62,2 mld
euro. Przychody netto Fiata bez
Chryslera sięgają kwoty 26,4 mld
euro, o 6% mniej niż w roku
ubiegłym, głównie z powodu
spadku ilości sprze danych samochodów w Europie. Marki luksusowe i sportowe zarejestrowały przychody netto na poziomie 2,1 mld eu ro, co sta nowi
wzrost o 8%. Przychody sektora Komponentów i Systemów
Produkcyjnych uplasowały się
na poziomie 6 mld eu ro, czyli
o 1% mniej w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami 2011 roku.
Wyniki za pierwsze trzy kwartały
są zgodne z celami sprawozdania ekonomicznego wyznaczonymi na cały bieżący rok, które
tym samym potwierdzono: około 83 mld euro przychodu i zysk
z za rzą dza nia zwy czaj ne go
w kwocie ponad 3,8 mld eu ro.
Oczekiwane zadłużenie przemysłowe netto ma być mniejsze niż
w trzecim kwartale i wynosić
około 6,5 mld euro.

EBIT (2)

Przychody

Fiat bez Chryslera Zmiana (A vs B)

Zysk operacyjny, tj. zysk przed odliczeniem podatków i odsetek

FIAT INDUSTRIAL

Kolejny pozytywny kwartał

Przychody zwiększone o 7,9%, a zysk
z zarządzania zwyczajnego w kwocie
575 mln euro, tj. wzrost o 18,8%
w porównaniu z trzecim kwartałem 2011.
W trzecim kwartale 2012 roku przychody
Grupy Fiat Industrial wyniosły 6,3 mld euro,
co stanowi 7,9-procentowy
wzrost względem
analogicznego okresu
w roku 2011: trwający nadal
silny rozwój sektora maszyn
rolniczych (+17,4%)
z nadwyżką zrekompensował
słabsze warunki rynkowe
innych branż.
Zysk z zarządzania
zwyczajnego wyniósł
575 mln euro, co stanowi
wzrost o 91 mln euro
względem trzeciego kwartału
roku 2011; marża od przychodów uległa
poprawie o 0,8 punktów procentowych
do 9,1%, na co wpływ miały nieustannie
dobre wyniki CNH. Zysk netto uplasował się

na poziomie 297 mln euro w porównaniu
z 204 mln euro w trzecim kwartale roku
ubiegłego (+45,6%).
Grupa przewiduje zamknięcie roku 2012
z przychodami w kwocie ponad 25 mld euro,
wynikiem z zarządzania zwyczajnego

powyżej 2 mld euro, wynikiem
netto na poziomie około 0,9 mld euro
i zadłużeniem przemysłowym netto
między 1,2 a 1,5 mld euro.
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PRODUKT
PANDA 4×4

Jedyny city car
Następca bestsellera sprzed 29 lat,
dzisiejsza Panda 4×4 to prawdziwy
as w rękawie, zdolny bezstresowo
„wspinać się” zarówno po
nawierzchniach górskich szlaków,
jak i pokonywać meandry dżungli
wielkiego miasta.
andą 4×4, niewielkim, lecz
zwinnym samochodem
z segmentu A z napędem
na obie osie, wjechać można
niemal wszędzie. Niejednemu
kierowcy frajdę sprawi też
z pewnością przejeżdżanie obok
stojących w zaspie samochodów! Łatwość pokonywania
śnieżnych zasp to nie jedyna zaleta Pandy 4×4. Warto wspomnieć, że w 2004 roku dwa mo-

P
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dele poprzedniej generacji zdołały bez trudu wspiąć się na wysokość 5200 metrów n. p. m.
Ten nie lada wyczyn miał miejsce w trakcie trudnego rajdu
z Katmandu w Nepalu do wysoko położonej bazy Mount Everestu. Także najnowszy model
równie „bezstresowo” pokonuje
górskie szlaki, a jednocześnie
doskonale radzi sobie w miejskiej dżungli. Zastosowane

w nim zaawansowane rozwiązania i technologie pozwalają mu
konkurować ze znacznie większymi (i droższymi) terenówkami. Przyjrzyjmy się więc z bliska
temu cacku.

WYGLĄD I STYL
Wymiary Pandy w wersji 4×4 to:
3,68 m (długość), 1,67 m (szerokość) i 1,6 m (wysokość). Jej
osie są oddalone od siebie

4×4 na rynku

o 2,3 m, a koła przednie i tylne
odpowiednio o 1,41 i 1,4 m. Od
wersji standardowej różni się
ona szerszymi listwami na
drzwiach, przeprojektowanymi
zderzakami o bardziej wyrazistej
linii, z aluminiowymi nakładkami
zabezpieczającymi oraz nachodzącymi na nadkola i progi listwami w kolorze zderzaków.
Dzięki wyższemu zawieszeniu
pojazd ten może dużo więcej niż

niejeden miejski samochód.
Wraz z nowym modelem w palecie kolorów producenta pojawiły się dwie nowe barwy: pastelowa sycylijska pomarańcza
(Sicilia Orange) i metalizowana
toskańska zieleń (Toscana Green). W porównaniu z wersją 4x2
odmiana off-roadowa zyskała
zielony wariant ramy wokół de-

ski rozdzielczej i kolejną kieszeń
na drobiazgi. Nowy model dysponuje również nową tapicerką
siedzeń z tkaniny w trzech
opcjach kolorystycznych (zielona, piaskowa, ciemnopomarańczowa) i detalami z ekologicznej
skóry oraz kolejnym (piętnastym
już) schowkiem na podręczne
przedmioty.
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WERSJE
SILNIKOWE I OSIĄGI

NAPĘD 4WD
By czuć się bezpiecznie niemal
na każdym typie podłoża, Pandę 4×4 wyposażono w uaktywniany, w zależności od potrzeb,
automatyczny system napędu
o nazwie „Torque On Demand”
(moment na żądanie). Pozwala
on poruszać się jej praktycznie
na dowolnej nawierzchni i bezproblemowo pokonywać śnieg,
lód, piasek czy błoto. Napęd ten
obejmuje dwa mechanizmy różnicowe i międzyosiowe elektroniczne sprzęgło. Tego typu system stałego napędu na cztery
koła posiada specjalny sterownik elektroniczny, dzięki któremu
moc napędu w płynny i proporcjonalny sposób rozdzielana jest
na oś przednią i tylną. Zależy to
oczywiście od panujących
w danym momencie warunków przyczepności
kół do podłoża. Zaletą
takiego rozwiązania jest
jego w pełni automatyczne działanie i bezobsługowość.
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Automatyczny
system napędu
pozwala Pandzie
4×4 poruszać
się nawet
w trudnym
terenie

Chcący zakupić nowego Fiata
Pandę 4×4 będą mieli do wyboru jedną z dwóch dostępnych
jednostek napędowych wyposażonych w system Start&Stop.
Pierwsza z nich to benzynowy
silnik TwinAir Turbo o pojemności 0,9 litra i mocy 85 KM, druga natomiast to 75-konny turbodiesel 1.3 MultiJet II. Ten
pierwszy generuje aż o 40%
więcej momentu obrotowego
aniżeli jego poprzednik – silnik

Fire 1.2. A dzięki połączeniu go
z 6-stopniową skrzynią biegów
samochód cechuje się lepszą
elastycznością i przyspieszeniem (12,1 sekund), które pozwalają mu na łatwiejsze wyprzedzanie i ruszanie z miejsca
także na wzniesieniu. W przypadku diesla 1.3 MultiJet II również udało się o 30 procent
zwiększyć moment (ze 145 do
190 Nm), pozostając jednak
przy takiej samej jak wcześniej
wartości mocy. Zwiększenie
momentu zapewniło Pandzie
z „nowym ropniakiem” lepsze
przyspieszenie: wcześniej
od 0 do 100 km/h samochód rozpędzał się
w 16,1 sekundy, teraz
natomiast w 14,5.
W porównaniu z Pandą Classic 4×4 w nowym modelu poprawie uległy nie tylko
parametry mocy
i przyspieszenia,
ale również war-

tości zużycia paliwa i emisji
szkodliwych zanieczyszczeń.
Benzynowa poprzedniczka spalała w cyklu mieszanym 6 litrów
paliwa, a diesel 4,9 l. Nowa
Panda 4WD zużywa odpowiednio 4,9 i 4,7 litrów paliwa na sto
kilometrów. Korzystniej wyglądają również emisje CO2 generowane przez nowe jednostki:
wartość uzyskana w przypadku
wersji benzynowej to 114 g/km
(silnik 1.2 Fire generował
139 g/km), a w przypadku wersji zasilanej olejem napędowym to 125 g/km
(wcześniej 128).

ZAWIESZENIE
Zawieszenie
samochodu
o wszystkich kołach napędzanych musi sprostać dwóm zasadniczym celom. Po pierwsze,
posiadać wszystkie te cechy,
która są typowe dla samochodów bez takiego napędu, czyli
zapewnić odpowiedni komfort
i własności jezdne podczas podróży, jak również bezpieczeństwo i należyte „trzymanie się”
drogi. Po drugie zaś umożliwić
sprawne poruszanie się po innych niż asfaltowa nawierzchniach i w nieco trudniejszych
warunkach, czyli na przykład
w terenie. Inżynierowie Fiata
musieli więc dokonać odpowiedniego wyboru dla zaspoko-

jenia obu tych potrzeb. Dlatego
też zdecydowano o zastosowaniu dwóch wypróbowanych już
układów zawieszenia: niezależnego na kolumnach MacPhersona z przodu oraz opracowanego specjalnie dla wersji 4×4
układu wzajemnie połączonych
kół z belką skrętną z tyłu. W porównaniu z opartym na wahaczach wleczonych rozwiązaniem
z poprzedniej generacji tego

modelu, obecnie
tylne zawieszenie jest lżejsze i zapewnia lepsze właściwości jezdne, a pasażerowie mogą
odczuć większy komfort pod
względem poziomu hałasu we
wnętrzu nadwozia. Jednocześnie zachowano identyczne
osiągi w kwestii właściwości terenowych Pandy.

SKRZYNIA BIEGÓW
W nowej Pandzie 4×4 swój
debiut miała również nowa,
6-stopniowa manualna skrzynia
biegów, która występuje w połączeniu z benzynowym silnikiem
TwinAir Turbo. Jej cechą charakterystyczną jest krótsze przełożenie pierwszego biegu, podkreślające terenowy charakter
samochodu i zapewniające
sprawniejsze ruszanie „pod górkę”, ruszanie z miejsca, ela-

SZEROKA GAMA MODELU

Rodzina Pandy

teraz jeszcze większa
W tej kategorii nie ma równie licznej
i wszechstronnej gamy samochodów. Obok Pandy
w wersji 4×4 na Salonie Samochodowym w Paryżu
zadebiutowały bowiem jeszcze trzy inne odmiany
tego modelu: Trekking, Natural Power i Easy Power.
Panda Trekking to swego rodzaju „fuzja” wersji
z napędem na dwa koła z wersją „Four Wheel
Drive”. Ma ona wygląd wersji off-roadowej
(wizualnym wyróżnikiem tego modelu są
nowe kolory karoserii: pastelowy
pomarańczowy i metalizowana zieleń),
ale napęd tylko na koła przednie
z zastosowaniem technologii Traction+.
Ten innowacyjny system kontroli toru
jazdy ułatwia poruszanie się w przypadku
niskiej przyczepności jednego
z napędzanych kół. Pozwala to na wyższe
bezpieczeństwo i komfort jazdy nawet
w razie zboczenia z szosy. Jest to
pierwszy pojazd typu CUV (City Utility
Vehicle, tj. Użytkowy Pojazd Miejski) marki
Fiat w swojej klasie – idealna propozycja dla
tych, którzy z samochodu korzystają głównie
w warunkach miejskich, ale dbają
o bezpieczeństwo również na podłożach o niezbyt
pewnej przyczepności podczas wypadów za miasto.
Kolejną nowością w gamie i propozycją dla
oszczędnych jest Panda Natural Power wyposażona
w pierwszy na świecie dwucylindrowy silnik turbo
zasilany oprócz benzyny metanem (0,9 TwinAir
Turbo o mocy 80 KM). Jednostka ta cechuje się
rekordową dla Grupy Fiat i klasyfikowaną wśród
najniższych na rynku emisji 86 g CO2/km oraz
minimalnym zużyciem paliwa na
poziomie 3,1 kg/100 km w cyklu mieszanym.
To samochód łączący w sobie niskie koszty
utrzymania i emisje, dzięki zasilaniu metanem,
ze znakomitymi osiągami gwarantowanymi za
sprawą technologii Turbo TwinAir.
Jeszcze jedną „dwupaliwową” propozycją w gamie
Pandy jest wersja EasyPower. Ta jednak zasilana
jest oprócz benzyny gazem LPG, który przy stale
rosnących cenach benzyny i oleju napędowego
nadal jest godną polecenia propozycją paliwa
alternatywnego. Ponadto jest to paliwo czyste
i dużo bardziej dostępne w Polsce niż CNG (metan).
Fabryczna instalacja LPG tego modelu pozwoli jego
nabywcom zaoszczędzić pieniądze już od
pierwszych kilometrów jazdy.
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Ten model
podbije serca
także
wymagających
klientów

styczność i zrywność. Bieg ten
okazuje się również niezwykle
przydatny podczas jazdy w terenie, bowiem pozwala na wolne
poruszanie się przy małych obrotach silnika, co umożliwia zachowanie pełnej kontroli nad ruchem pojazdu.

WYPOSAŻENIE
Podczas międzynarodowej prezentacji modelu w Balocco
zwracano uwagę na bogate wyposażenie standardowe nowego
Fiata Panda 4×4. W jego skład
wchodzą: system elektronicznej
stabilizacji toru jazdy ESC z funkcją ELD (system wspomagający
jazdę na nawierzchni o niskiej
przyczepności), klimatyzacja manualna, radio z odtwarzaczem
CD i MP3, 15-calowe, polerowane obręcze kół ze stopów lekkich, elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, centralny zamek z pilotem i tylne zagłówki
oraz opony.
Pod względem właściwości terenowych pojazdu na uwagę zasługują takie elementy wyposażenia jak system ELD oraz opony o wymiarach 175/65 R15
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Nie tylko osiągi,
ale też bogate
wyposażenie
standardowe
nowego Fiata
Panda 4×4
pozwala mu
konkurować
z większymi
terenówkami

M+S. ELD, czyli Electronic Locking Differential, jest to system
wspomagający jazdę na nawierzchni o niskiej przyczepności
kół. Przykładowo na śniegu, lodzie lub w błocie powoduje przyhamowanie kołem, które ślizga
się bardziej niż inne, i przekazuje
moment obrotowy na koło o lepszej trakcji. Funkcję tę można
uaktywnić przyciskiem znajdującym się obok dźwigni selektora
biegów, a jej działanie możliwe
jest tylko przy prędkości nie
wyższej niż 50 km/h. Z kolei
opony z wyposażenia standardowego gwarantują maksymalną przyczepność i trakcję na
każdym rodzaju podłoża, czy to
w terenowych warunkach letnich czy jesienno-zimowej jeździe w deszczu lub śniegu.

Do dyspozycji użytkowników
dostępna jest ponadto bogata
oferta wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów przydatnych zarówno do jazdy miejskiej jak
i w terenie. Mowa między innymi
o systemie „City Brake Control”,
regulacji wzdłużnej siedzeń tylnych czy systemie Blue&Me
z nawigacją TomTom3 LIVE.

NADWOZIE
SPRZYJAJĄCE
OFF-ROADOWI
Nowy Fiat Panda 4×4 został zaprojektowany tak, by bez trudu
poruszać się w trudniejszym terenie. W jego nadwoziu nie tylko
zwiększono prześwity (160 mm
w wersji diesel i 150 mm w wersji z silnikiem TwinAir Turbo), ale
również specyficzne dla pojazdów terenowych kąty nadwozia.
Kąt natarcia (zwany też potocznie najazdowym), czyli kąt określający zdolność samochodu do
najazdu na pochyłość nawierzchni (np. na wzniesienie)
lub wjazdu do poprzecznego rowu przednimi kołami, wynosi
w Pandzie 21 stopni. Maksymalny kąt podjazdu tyłem z po-

WARTO WIEDZIEĆ

Panda: historia sukcesu,

która trwa od 32 lat

wierzchni poziomej bez dotknięcia podłoża, czyli tzw. kąt zejścia, wynosi 36 stopni. Z kolei
kąt rampowy, cechujący zdolność samochodu do pokonania
rampy o jak najostrzejszym
wierzchołku, wynosi 20 stopni.
Elegancki, a jednocześnie dopasowany do jej przeznaczenia
wygląd i styl, dbałość o szczegóły, dynamika i komfort jazdy
w niemal każdych warunkach
oraz bogate wyposażenie standardowe i opcjonalne, a do tego me cha ni ka i roz wią za nia,
które pozwolą podbić serca nawet najbardziej wymagających
użyt kow ni ków. No wa Pan da
4×4, dzięki swym doskonałym
własnościom jezdnym i wszechstronnym możliwościom, przypadnie do gustu nie tylko amatorom pozamiejskich przygód,
ale z pew no ścią jest rów nież
doskonałą propozycją dla tych,
któ rzy zbli ża ją cej się wiel ki mi
kro ka mi zi mie nie za mie rza ją
dać się za sko czyć. Bo wiem
z pewnością łatwiej będzie poko nać za spy sa mo cho dem
o niewielkich wymiarach, dysponującym 6-stopniową skrzy-

nią bie gów ze skró co nym
pierw szym biegiem oraz spe cjalnie dobranym ogumieniem,
a tak że zmo der ni zo wa nym
układem zawieszeń kół. Dzięki
te mu wszyst kie mu mo del ten
z pew no ścią bę dzie kon ty nu ował sukces swego poprzednika i sta nie się z pew noś cią
punktem odniesienia w swojej
klasie na rynku.

1980 – Fiat prezentuje Pandę na Salonie
w Genewie. Jest to pierwsza generacja
jednego z najbardziej docenianych
samochodów miejskich w Europie
1983 – Debiut pierwszej Pandy 4×4, pierwszego
samochodu z napędem integralnym w tej
klasie
1986 – Wraz z drugą serią debiutują nowe silniki
FIRE 769 cm³ i 999 cm³ o mocy 34 KM
i 45 KM oraz pierwszy silnik diesla
1990 – prezentacja modelu Panda Elettra, pierwszej
wersji z silnikiem elektrycznym
2003 – Panda pierwszej generacji jest
produkowana do 2003 roku, pozostając do
ostatniej chwili na pierwszych miejscach
w klasyfikacjach sprzedaży samochodów
małolitrażowych
2003 (wrzesień) – debiutuje druga generacja Pandy.
Jest dłuższa o 13 centymetrów i szersza
o około 10, by dzięki temu odpowiednio
wykorzystać niezwykle wygodny układ
samochodu jednobryłowego z pięcioma
drzwiami. Jest to pierwszy samochód
z segmentu A, który może pochwalić się
prestiżowym tytułem „Car of The
Year 2004”
2004 – debiutuje Panda 4×4 drugiej generacji

AKTUALNOŚCI
GRAND PRIX FAP

Początek ofensywy

„dorosłej pięćsetki”
Anna Borsukiewicz,
foto: Satiz Poland
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Grand Prix Fiat Auto
Poland to impreza
nietypowa – połączenie
sportowych zmagań
dziennikarzy
z poznawaniem
nowości samochodowych
w Grupie Fiat.

ym razem był to Fiat 500L – „większy brat” słynnego auta powstającego w tyskiej fabryce. Odbywające się 12 i 13 października w Kielcach
Grand Prix było więc okazją do polskiej premiery prasowej samochodu. Prezentowano go na torze Miedziana Góra, gdzie można było odbyć pierwsze przejażdżki nową pięćsetką. Dwie z nich towarzyszyły też
konferencji prasowej z przedstawicielami Fiata Auto
Poland, stojąc w holu hotelu Tęczowy Młyn.

T

WIELOZNACZNE „L”
Symbol dorastania. Tak nowy model nazwał Wojciech
Masalski, członek zarządu i dyrektor handlowy Fiat
Auto Poland, rozpoczynając prezentację 500L, określanego też jako pomost wiodący do wyższych segmentów aut. I nadzieję dla polskiego rynku, na którym
klienci poszukują przede wszystkim samochodów rodzinnych. Takim właśnie autem jest nowe 500L.
O szczegółach tego dorastania mówił Marcin Sochaczewski, marketing manager Fiat i Abarth. Litera „L”
umieszczona za liczbą „500” może mieć wiele
znaczeń. Odczytywane jako „Large”, czyli „duży”,
podkreśla rozmiary nowej „pięćsetki”: długość
415 cm, szerokość 178 cm, wysokość 166 cm
i rozstaw osi 261 cm, a także pojemność bagażnika sięgającą 400 litrów. To wyniki lepsze od parametrów jej konkurentów na rynku, pod pewnymi względami nawet samochodów zaliczanych
do segmentu C. Tak jest również z przestronnością wnętrza (3,17 m³). 500L zapewnia więcej
miejsca pasażerom jadącym na przednich i tylnych fotelach niż np. Citroën C3 Picasso, Opel
Meriva czy Mini Countryman, a nawet znajdujące
się w segmencie C Ford Focus czy Kia Ceed.
„L” to także „Look” i „Lifestyle”, określane jako „Styl dla
każdego”. A oprócz tego „Loft”, czyli format „osobisty”, pokazujący jak można dostosować Fiata 500L do
własnych potrzeb i upodobań. Auto występuje bowiem aż w 11 kolorach nadwozi, z trzema kolorami
dachu (białym, czarnym i takim jak nadwozie), ma 3 silniki (w tym dwa spełniające normę Euro 6), 3 odmiany
felg z lekkich stopów, a o wyborze akcesoriów najlepiej świadczy fakt, że jest ich około 140. Najoryginalniejszy – to ekspres do kawy marki Lavazza umieszczony w specjalnej oprawie zaprojektowanej przez Fiata, w który wyposażono kabinę pasażerską. Tego nie
zaproponował jeszcze żaden producent samochodów.
To bardzo skrótowe przedstawienie nowego Fiata 500L, ale żaden opis nie przedstawi tego, co można już obejrzeć, dotknąć, a także samodzielnie przymierzyć się i ocenić. Od początku listopada samochody są już w salonach sprzedaży Fiata, zaś klienci
mogą składać zamówienia na ten nowy model. Dla
tych, którzy zdecydują się jeszcze w tym roku na kupno auta, przygotowano atrakcyjną ofertę specjalną
obejmującą dodatkowe pakiety wyposażenia.
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GRAND PRIX FAP

Już po raz

dziewiętnasty

Było to już 19 Grand Prix.
Rozpoczęło się ono wraz z powstawaniem
Fiata Auto Poland.
„Do ówczesnego szefa FAP, Paolo Marinseka oraz
Giovanniego Pratiego, który zajmował się
kontaktami z mediami, przyjechał prezes Autoklubu
Dziennikarzy Polskich Wiesław Najhajt.
Zaproponował stworzenie imprezy będącej
połączeniem zawodów sportowych z prezentacją
samochodów oferowanych przez Fiata w Polsce –
wspomina Bogusław Cieślar, kierownik Biura
Prasowego FAP, od początku zaangażowany
w organizację Grand Prix. – Pomysł chwycił.
Na pierwsze Grand Prix przyjechali do Kielc
dziennikarze z całej Polski. Wypróbowywali
wówczas auta oferowane przez Fiata. Były to
modele Uno, Tipo, Cinquecento, potem Seicento”.
W organizacji Grand Prix uczestniczył od początku
Automobilklub Kielecki. Nie tylko udostępnił swój tor
wyścigowy w Miedzianej Górze koło Kielc, ale
również zapewnił fachową organizację
zawodów. I tak jest do tej pory. Z latami zwiększyła
się liczba sponsorów imprezy. W tym roku
były nimi firmy Mondial Assistance, Petronas
Selenia, HP, Pirelli, Lavazza.
Grand Prix to już stały punkt w kalendarzach
dziennikarzy, przede wszystkim motoryzacyjnych,
choć w konkurencjach uczestniczą też osoby
zajmujące się innymi tematami. „Na kieleckim torze
i podczas konferencji prasowych z kierownictwem
Fiata w Polsce spotykają się dziennikarze różnych
pokoleń, poczynając od seniorów, takich jak Jerzy
Iwaszkiewicz, Wiesław Mrówczyński, Włodzimierz
Zientarski czy Zdzisław Podbielski, pamiętający czasy
raczkowania polskiej motoryzacji, a kończąc na
„młodych wilkach”, dla których jest oczywistością, że
mogą, jak w całej Europie, startować na najnowszych
autach – mówi Aleksander Żyzny, prezes Autoklubu,
wieloletni dziennikarz Radia Kierowców. – Grand Prix
Fiat Auto Poland pozwala w bezpiecznych warunkach
wypróbować zalety samochodów: ich zwrotność,
prędkość, przyspieszenie, hamowanie, a także
doskonalić umiejętności kierowców-dziennikarzy.
Bardzo przydają się one nie tylko podczas zawodów,
gdzie dodatkową rolę odgrywają też sportowe
emocje i rywalizacja. A swoją drogą – przez 19 edycji
GP nie zdarzył się ani jeden poważny wypadek,
nie rozbito ani jednego samochodu. To nieźle
świadczy o kwalifikacjach uczestników”.
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Konferencja
prasowa,
widok ze środka
Fiata 500L

500L TO NIE JEDYNA NOWOŚĆ
Na dobre sprzedaż Fiatów 500L w Polsce rozpocznie się od początku przyszłego roku – zapowiedział dyr. Wojciech Masalski. Nowa, „dorosła
pięćsetka” ma być jednym z dwóch modeli Fiata
wprowadzonych w 2013 r. na polski rynek. Auto
będzie się rozwijało. W przyszłym roku zostanie
poszerzona jego gama silnikowa o trzy nowe jednostki napędowe: dwa silniki benzynowe MultiAir
o mocach 120 KM i 165 KM oraz wysokoprężny,
105-konny 1.6 MultiJet. Przybędzie też automatyczna dwusprzęgłowa skrzynia biegów.
Dla klientów traktujących Fiata 500L jako auto

ZWYCIĘZCY

Wyniki

IX Grand Prix FAP
Dziennikarze prasy, radia, telewizji i internetu,
którzy spotkali się w dniach 12-13 października na
Torze Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze,
mogli się wykazać swoimi umiejętnościami
w prowadzeniu samochodów i zmierzyć się
w rywalizacji o tytuły nieoficjalnych Mistrzów Polski
w Wyścigach Samochodowych 2012 roku.
Tegoroczną rywalizację zdominowali dziennikarze
redakcji Auto Świat. Red. Adam Mikuła zwyciężył
w klasyfikacji generalnej Grand Prix Fiat Auto Poland,
a zespół tej redakcji w składzie: Adam Mikuła, Marcin
Matus, Piotr Wróbel i Janusz Borkowski triumfował
w klasyfikacji drużynowej. W klasyfikacji pań
zwyciężczynią została Anna Lubertowicz-Sztorc, redaktor
naczelna Top Class, zaś wśród debiutantów najlepszym
okazał się red. Sebastian Michalik (Turbo Test).
Udostępnione do prób sportowych modele Alfy Romeo
Giulietta 1.4 MultiAir TCT 170 KM i Fiaty Bravo 2.0
rodzinne frapująca będzie informacja o tym, że samochód w przyszłym roku jeszcze urośnie. Powstanie jego wersja Long z nadwoziem dłuższym
o 20 cm, pozwalająca na przewożenie aż 7 osób,
a do tego ze znacznie większym bagażnikiem.
Drugi z wprowadzanych modeli Fiata to Panda
w wersji z napędem 4x4 – jedyny taki miejski samochód na rynku, pozwalający także na przygody
w plenerze.
Klienci interesujący się innymi markami z Grupy
Fiat mogą szykować się na takie atrakcje jak
Alfa Romeo 4C lub, co ważne dla miłośników
off-roadu – Grand Cherokee po face liftingu i nowy model Cherokee. Będzie to jego premiera na
rynku europejskim.
Ważną informacją dla obecnych i przyszłych klientów Fiata Auto Poland jest zapowiedź rozszerzenia sieci punków sprzedaży i obsługi samochodów. Ma być ich ponad 130. Będą to punkty wielomarkowe w różnych konfiguracjach.

Po prawej:
zwycięzcy
klasyﬁkacji
generalnej
Grand Prix Fiat
Auto Poland

Multijet Sport 165 KM – podobnie jak dziennikarze –
spisały się znakomicie. Samochody bez problemów
wytrzymały ekstremalne obciążenia, potwierdzając
w praktyce swoją niezawodność, nawet w bardzo
trudnych warunkach eksploatacyjnych.

POŻEGNANIA
Grand Prix Fiat Auto Poland jest od 20 lat okazją
do testowania przez dziennikarzy motoryzacyjnych
gamy pojazdów z Grupy Fiat na torze wyścigowym, a także spotkań z przedstawicielami FAP. To
podczas tej imprezy, gromadzącej zwykle po kilkadziesiąt osób specjalizujących się w tematyce
samochodowej, mogą oni wysłuchać najaktualniejszych informacji rynkowych i poznać nowe modele aut. Autorytetem, który wprowadzał ich
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w szczegóły rozwiązań technicznych pojazdów, przystępnie
wyjaśniał najbardziej skomplikowane niuanse, był od lat Andrzej
Miarka. Podczas Grand Prix dowiedzieliśmy się, że przechodzi
on na emeryturę. Drugą z osób
od lat zaangażowanych w organizację dziennikarskich spotkań
w Kielcach, również kończących
pracę, jest Grzegorz Madaliński.
Obu panów pożegnano kwiatami i owacją na stojąco, a przede
wszystkim z żalem. Dziennikarze, którzy przez lata serdecznie
się z nimi zaprzyjaźnili, podkreślali, że nadal chcieliby korzystać z ich doświadczenia. A może tak będzie?

Grzegorz
Madaliński
i Andrzej Miarka
po raz ostatni
obsługiwali
Grand Prix.
Teraz czeka na
nich zasłużona
emerytura

WYPOSAŻENIE MODELU

Fiat 500L dla polskich klientów
Fiat Auto Poland przygotował bardzo atrakcyjną ofertę dla
kupujących Fiaty 500L.
Gama modelowa Fiata 500L obejmuje 5 poziomów wyposażenia
aut. Zaczynają się one się od bazowej wersji Fresh. Standardowe
wyposażenie auta obejmuje: dwupłaszczyznową regulację
położenia kolumny kierownicy, elektrycznie sterowane szyby
w drzwiach przednich, elektryczne wspomaganie przekładni
kierowniczej Dualdrive z funkcją City, fotel kierowcy z regulacją
wysokości oraz zdalnie sterowany zamek centralny. Standardem
jest także przesuwna, dzielona 40/60 i składana w systemie
Fold&Tumble kanapa tylna dla 3 osób, podręczne schowki na
desce rozdzielczej (jeden otwarty i dwa zamykane), przedni fotel
pasażera składany w stolik oraz trójpoziomowy system Cargo
Magic Space. Wyposażenie dopełnia instalacja radiowa
z czterema głośnikami szerokopasmowymi i dwoma
wysokotonowymi, wycieraczka tylnej szyby oraz zestaw
naprawczy ogumienia Fix&Go. Standardowe wyposażenie
bezpieczeństwa to: dwie czołowe poduszki powietrzne, dwie
poduszki kurtynowe, poduszki boczne, reflektory ze światłami
do jazdy dziennej DRL oraz zaawansowany system ESP
w komplecie z systemami ASR, Hill Holder, MSR, DST i ERM.
Kolejne poziomy wyposażenia: Pop i Pop Star dają klientom
większe możliwości personalizacji pojazdów. Np. w wersji Pop
Star znajdują się dodatkowo boczne listwy ochronne nadwozia
z elementami chromowanymi, elektrycznie regulowane
i podgrzewane lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze
karoserii, 16-calowe felgi ze stopu lekkiego, a także klimatyzacja
manualna z filtrem przeciwpyłkowym oraz tempomat.
W wersji wyposażeniowej Easy dochodzi do tego radioodtwarzacz
CD/MP3 z 5-calowym ekranem dotykowym, systemem Bluetooth
oraz portem USB, skórzaną kierownicą z przyciskami sterowania
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systemów audio i UConnect oraz obszyty skórą uchwyt dźwigni
zmiany biegów. Natomiast w standardzie topowej wersji
modelowej Lounge są: 16-calowe felgi aluminiowe, boczne listwy
ochronne nadwozia z elementami chromowanymi, przednie
światła przeciwmgielne, podłokietnik centralny kanapy tylnej,
czujnik deszczu oraz zmierzchu, elektrochromatyczne
wewnętrzne lusterko wsteczne, stałe szklane okno dachowe
o powierzchni 1,5 m², elektrycznie sterowane szyby tylne
i automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z filtrem
przeciwpyłkowym oraz fotele przednie ze składanymi stolikami
i kieszeniami na drobiazgi.
Dla osób, które zamówią samochód w tym roku, FAP przygotował
dodatkową ofertę. Dzięki niej można np. do wersji Pop kupić za
tylko 990 zł klimatyzację manualną kosztującą normalnie 4 tys. zł.
Natomiast przy kupnie wyższych wersji 500L klienci otrzymają
atrakcyjne pakiety wyposażenia w cenie pojazdów.
Dla wersji Pop Star jest to pakiet Sound (warty 2500 zł)
zawierający radioodtwarzacz z 5-calowym dotykowym ekranem
oraz systemem Bluetooth, a także pokryte skórą gałka zmiany
biegów i kierownica ze sterowaniem radioodtwarzaczem.
W wersji Easy klient otrzyma pakiet Look zawierający felgi
aluminiowe 16" i boczne listwy ochronne z elementami
chromowanymi. Poza pakietem będą dołączone także przednie
światła przeciwmgielne. Łączna wartość dodatkowego
wyposażenia to 2500 zł.
Dla topowej wersji Lounge w specjalnej ofercie znajdują się:
przednia szyba podgrzewana, podgrzewane fotele przednie
oraz pakiet Komfort, na który składają się podłokietnik fotela
kierowcy oraz regulacje lędźwiowe foteli kierowcy oraz pasażera.
W tym przypadku wartość otrzymanego wyposażenia wyniesie
aż 3500 zł.

FIRMA
BADANIA

Psychologia

samochodu

Stefania
Castano
zdjęcia
Alessandro
Lercara

Projektowanie samochodu to skomplikowana
praca, w którą zaangażowanych jest wiele osób:
projektanci, technicy i inżynierowie.
Nie wszyscy wiedzą, iż w kwestii tej istotne
znaczenie mają również badania tych, którzy
analizują zachowania ludzkie, zwłaszcza gdy
chodzi o interakcję z systemami pokładowymi
i zapewniającymi ergonomię.
To dzięki nim Centrum Badań Fiata
(CRF) przygotowuje
samochody jutra.
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aki jest najlepszy sposób na
wzajemne oddziaływanie na
siebie osób i coraz bardziej
licznych urządzeń w samochodzie? Co najbardziej przyciąga
uwagę kierowcy, a co go rozprasza? Z jakich funkcji najczęściej
korzysta? Jakie są jego odczucia
i jakie emocje nim kierują, gdy
wsiada do samochodu?
To zaledwie niektóre z wielu pytań, na które stara się udzielić odpowiedzi Department Interiors
Centrum Badań Fiata (CRF), w
którym projektowane są i badane części we wnętrz ne sa mo chodu, a także ergonomia, komfort cieplny, interakcja człowiekmaszyna, postrzegana jakość.
Pracuje tutaj około pięćdziesiąt
osób: jak na sektor samochodowy jest to dosyć rzadko spotykany zespół, składający się nie tylko z in ży nie rów, ale rów nież
z biomedyków, fizyków, designerów, ekspertów nauk z zakresu
komunikacji, informatyków i właśnie psychologów. Warto wspomnieć, iż przewagę liczebną stano wią tu taj ko bie ty. Za da niem
członków tej grupy jest eliminowanie tego wszystkiego, co może przeszkadzać lub rozpraszać

J
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i badanie, w jaki sposób można ją
dostosować do motoryzacji”. Silvia Quattrocolo i jej najbliżsi współpracownicy postanowili nas oprowadzić po oddziale, byśmy prześledzili, jak zmieniają się wnętrza
samochodów i jakich „diabelskich
sztuczek” możemy spodziewać
się w samochodach jutra.

CZY POPROWADZI
NAS GŁOS?

kie row cę i zapewnienie samochodowi jak najlepszej jakości,
pod wzglę dem fi zycz nym, po znawczym i emocjonalnym. Silvia Quattrocolo określa to mianem „Wow factor”: „Nasza praca to nieustanne sprawianie, aby
ktoś, kto wsiądzie do samochodu, mógł przeżywać emocje – objaśnia Silvia. – Ale nie chodzi tylko o to „wow”, które związane
jest z podziwianiem piękna: ale
także o wszystkie zaangażowane w ten proces zmysły. Jednym
słowem emocje, jakich doznaje
się w momencie, gdy zdamy sobie sprawę, że dany przedmiot
wy ko na ny jest z dba ło ścią. To
„wow”, któ re „ro dzi się” w na szych gło wach, gdy we wnę trzu samochodu odnajdujemy to,
czego oczekiwaliśmy, a nawet
to, czego się nie spodziewaliśmy,
a oferowane rozwiązania przyjemnie nas zaskakują”.
Badania nad wnętrzem samochodu prowadzone są przez CRF
na rzecz ma rek FGA, ale też
Chryslera, Iveco i CNH. To właśnie tutaj różne „brandy” nawiązują do rozwoju nowych produktów, a ośrodek prowadzi w tej
kwestii badania.

Dzięki ciągłej wymianie doświadczeń i informacji przez sieć z kolegami z Ameryki i innych spółek
Grupy, możliwa jest inspiracja do
realizacji pomysłów. Praca osób
projektujących „idealny samochód” jest intensywna: całymi godzinami odbywają się warsztaty,
testy praktyczne z użytkownikami, eksperymenty w laboratorium.
„Poza ewolucją produktu w okresie średnio-długim, która jest wyni kiem al bo na szej ob ser wa cji
zwyczajów konsumpcyjnych, albo wymogów Fiata, uwaga jednak nie jest ukierunkowana na jakiś specyficzny model samochodu – mówi Quattrocolo. – Badamy również metody i narzędzia,
które pozwoliłyby na opracowanie produktów konkurencyjnych
i ich ocenę bez konieczności posługiwania się tak licznymi prototypami. Ponadto nasza praca to
również wspieranie działu Rozwoju Produktu Fiat i Fiat Industrial,
gdy zachodzi potrzeba wprowadzenia w krótkim czasie innowacyjnych elementów w samochodzie. Badaniami podstawowymi
zajmują się uniwersytety, naszą
rolą jest wyciąganie tego, co najlepsze z dostępnej technologii

Podnosisz rękę i otwiera się szyba. Pstrykasz palcami i zaświecają się światła. Na twój telefon
przychodzi SMS, twoje auto odczytuje go, a ty dyktujesz mu odpowiedź. Chcesz wiedzieć, jaki
hotel znajduje się najbliżej twojego położenia, a twój samochód
od razu łączy się z usługą informacji zdalnych. Science fiction?
„Niezupełnie – odpowiada Enrica De re gi bus, szefowa dzia łu
Hu man Ma chi ne In te rac tion.
– Z punktu widzenia technologii
wszystko to jest możliwe. Chodzi natomiast o zrozumienie, jaki jest najlepszy i najbezpieczniejszy sposób interakcji z urządzeniami. Podczas jazdy wykonuje
się bowiem coraz więcej czynności: naszym celem jest zaprojektowanie systemów pokładowych,
które umożliwiłyby ich obsługę
tak, aby jak naj mniej od ry wać
uwagę od jazdy”.
Właściwie podejmowana jest już
praca nad kolejnymi etapami: począwszy od prototypu pracownicy CRF usiłują zrozumieć, jak człowiek będzie współdziałał z danym
interfejsem, aby później postarać
się go usprawnić w zależności od
uzyskanych rezultatów. „Jeśli chodzi o gestykula cję – opo wiada
jeszcze Deregibus – mamy w toku różne projekty badawcze. Konieczne jest jednak zbadanie, dla
jakich typów poleceń język gestów
może być naprawdę użyteczny
i jak można go wykorzystać w samochodzie, gdzie ręce powinny
zawsze znajdować się na kierownicy. Jeśli natomiast chodzi o polecenia głosowe, w tej kwestii ma-

Obok: wirtualny
kask, dzięki
któremu
dokonuje się
oceny jak
użytkownik
postrzega
wykończenia
wnętrza
samochodu.
Na stronie obok,
od góry,
wygłuszone
laboratorium
do badań
technologii
głosowych
i mata, poprzez
którą bada się
mapy ciśnienia
w zależności
od ciężaru
osoby siedzącej
na fotelu.
Na stronie
początkowej:
test
sprawdzający
łatwość obsługi
systemów
pokładowych
w symulacji
wirtualnej
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PA.Co, manekin
stosowany
do testów
komfortu
cieplnego
wnętrza
nadwozia.
PA.Co był
szeroko
wykorzystywany
również przez
Ferrari do
porównywania
samochodów tej
marki
z konkurencją
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my otwartych kilka możliwości.
Przede wszystkim pracujemy nad
tech nologia mi najbardziej po wszechnego użytku – poleceń
wstępnie ustalonych – aby odnaleźć sposób na aktywację funkcji,
które byłyby jak najbardziej intuicyjne. Badanie to wykonywane
jest poprzez żmudną pracę, która polega na wykonywaniu testów
z użytkownikami różnych narodowości: staramy się dostosowywać polecenia do zwyczajów językowych, a tym samym kulturowych każdego rynku. W wygłuszonym laboratorium oceniamy
również osiągi rozpoznawania głosowego przez poszczególne systemy: zaczynamy od języka mówionego w warunkach ciszy i, symulując odgłos samochodu podczas jazdy, patrzymy jak reaguje
system. Natomiast pod względem
innowacji nasza praca polega na
badaniu interfejsów, które dałyby
użytkownikowi złudzenie mówienia w sposób spontaniczny lub
właśnie w systemach bazujących
na naturalnym języku mówionym.

Badania dotyczą
ergonomii, a także
postrzeganych
interakcji
człowiek-pojazd
Badania skupiają się też na technologiach z zakresu syntezy głosowej, czyli urządzeniach, które
są w stanie „mówić” tekstem wolnym, aby przeczytać nam jakiś
komunikat lub przekazać informacje o ruchu drogowym”.
W przyszłości więc samochód
będzie sterowany głosem. A czy
z kolei głos nas po pro wa dzi?
„Technologia touch lub voice, wibracje, język gestu: wszystko ma
znaczenie z punktu widzenia interakcji – odpowiada Deregibus.
– W samo chodzie naj lep szym
sposobem interakcji jest łączenie
ze sobą różnych sposobów, starając się zrozumieć, gdzie lepiej
jest użyć taki, a gdzie inny. Na

przykład, w przypadku tak prostej
funkcji, jaką jest otwarcie dachu,
naciśnięcie przycisku jest szybsze, niemniej wydanie polecenia
głosowego może być korzystniejsze, bo wówczas mniej rozpraszana jest uwaga. Kto wie, może
w przyszłości będzie można zamawiać samochody z możliwością konfiguracji, z których każdy
będzie mógł wybrać preferowany
sposób interakcji. Tu w Centrum
Badań Fiata (CRF) opracowaliśmy
zestawy wskaźników z możliwością personalizacji i prototypy potrafiące dostosowywać informacje w zależności od złożoności sytuacji podczas jazdy”.

PRACA
Z EMOCJAMI
Poza projektowaniem interfejsów
i testowaniem ich wizerunku, ostatnim wyzwaniem CRF-u jest
dążenie do tego, by ocenić stopień zadowolenia z ich obsługi.
Tym zajmuje się zespół Cristiny
Zoldan, szefowej działu Cognitive Interaction.

„Zrozumienie emocji użytkownika ko rzy sta ją ce go z da ne go
urządzenia w samochodzie potrzebne jest zarówno po to, aby
poprawić jakość takiego urządzenia, jak i po to, by unik nąć
roz pra sza nia uwa gi kie row cy.
Praca nad emocjami nie jest jednak łatwa: można zmierzyć czy
reakcja jest pozytywna czy nie,
ale trudno jest wyłapać wszystkie wrażenia. Zwykle posługujemy się kwestionariuszami, by lepiej zanalizować to, co dana osoba opisuje. Do tego później dołączamy tak zwany pomiar pośred ni: lo ku je my użyt kow ni ka
w wirtualnym symulatorze jazdy
i za pomocą szeregu czujników
oceniamy jego reakcje, gdy korzysta z systemu informacyjnego, ja kim mo że być ze staw
wskaźników lub nawigacja, a także ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), czyli system,
który wysyła mu powiadomienia
o niebezpieczeństwie lub informacje wspierające go podczas
jazdy. Ściślej, rozpoznajemy ruch
oczu, by stwierdzić jak użytkownik reaguje na deskę rozdzielczą
lub inne elementy samochodu,
które nas interesują. Jesteśmy
też w stanie zmierzyć reakcje fizjologiczne związane z emocjami, czyli czerwienienie czy też pocenie się.
Te sty te są po moc ne rów nież
przy uspraw nia niu urzą dzeń
w fazie rozwoju. Przykładowo zespół Cristiny Zoldan współpracował z Fiatem na rzecz półautomatycznego systemu parkowania: zbadał, jakie informacje
mu sia ły do trzeć do kie row cy,
w jaki sposób (wzrokowy, akustyczny itp.) i z jaką częstotliwością. Ponadto w tym obszarze
podejmowane są próby zrozumienia, jakich funkcji samochodu kierowca używa najczęściej
i gdzie chciałby je znaleźć w samochodzie. „Nie każemy kierowcy kłaść się na kozetce, aby poddać go psychoanalizie – żartuje
Zoldan, – ale niewiele nam do te-

go brakuje. Badanie tego, o czym
myśli i czego pragnie, służy do
zaprojektowania samochodu jak
najbardziej zbliżonego do jego
oczekiwań”.

JAK W GRZE
KOMPUTEROWEJ
Aby w możliwie jak najbardziej
bez piecz ny spo sób zmie rzyć,
w jakim stopniu systemy infotelematyczne lub ADAS rozpraszają w jeździe, w CRF-ie skonstruowano wirtualny symulator jazdy,
który wykorzystuje technologię
podobną do tej, jaką zastosowano w grach komputerowych. Symulator ten to prawdziwy samochód, niemniej ograniczony tylko
do szkieletu: siedzenie, kierownica i pedały zamontowano na
platformie symulującej jazdę. Cała reszta jest wirtualna. Wystarczy założyć okulary 3D i tzw. „motion tracker”, który w zależności

od ru chu gło wy prze miesz cza
punkt widoku, przez co badana
osoba ma wrażenie, jakby znajdowała się w prawdziwym samochodzie. „Dzięki temu narzędziu
– wyjaśnia Giovanni Turi, szef Physical Interaction and Virtual Reality – już w pierwszych fazach
rozwoju tych systemów jesteśmy
w stanie wypróbować niezliczone warianty w sposób bezpieczny, w różnych kontekstach i przy
bar dzo ogra ni czo nym cza sie
i kosztach. Kolejną zaletą jest to,
że osoby biorące udział w próbach znajdują się w symulowanych warunkach ruchu drogowego i związanych z tym niebezpieczeństwami (oczywiście wirtualnymi), przez co uzyskuje się idealne do porównania rezultaty”.
Oprócz pomiaru osiągów z jazdy
symulator ten umożliwia ocenianie również aspektów jakości, takich jak zestawienie kolorów de-

Symulator jazdy,
za pomocą
którego ocenia
się, na ile
systemy
infotelematyczne
rozpraszają
uwagę kierowcy.
Stosuje on
technologię
bardzo podobną
do tej, jaka
wykorzystywana
jest w najbardziej
zaawansowanych
grach
komputerowych

23

Test, dzięki
któremu ocenia
się przyjemność
w dotyku
materiałów
z tworzywa
w samochodzie.
Na pierwszym
planie tak
zwana walizka
sensoryczna

ski rozdzielczej. Można też wykonywać testy konstrukcji: wystarczy nacisnąć przycisk, aby
dać użytkownikowi wrażenie, iż
sie dzi w in nym sa mo cho dzie,
i ocenić, jaki ma to wpływ na jazdę. Równie łatwo można zmienić
typ samochodu: osobowy, ciężarówka, ciągnik… Symulator ten
jest więc użyteczny zarówno dla
Fiata jak i Fiata Industrial. „Oczywiście – kontynuuje Turi – każda
pró ba wy ma ga od po wied nie go opracowania. Oprócz osób
o kompetencjach informatycznych
i elektronicznych, które przygotowują scenariusze jazdy do prób,
laboratorium jest również miejscem spotkań ekspertów z zakresu dynamiki pojazdu, projektantów mechanicznych, elektryków
i elektroników, pomysłodawców
systemów wspomagających jazdę, kontrolerów zdolnych poprawić reakcje układu kierowniczego lub plat for my dy na micz nej
i wielu innych”.

PACO, KLON
KLIMATU
Zwą go PA.Co (co jest skrótem od
Perception Air Comfort) i jest cały biały, jak Klony z Gwiezdnych
Wojen. Opracował go i opatentował CRF, a jego zadaniem jest pomiar komfortu cieplnego postrzega nego przez osoby sie dzące
w kabinie samochodu. „Aby skalibrować PA.Co – objaśnia Riccardo Seccardini – szef Thermal Systems Testing – przez trzy lata wykonywaliśmy kampanię doświadczal ną na samochodach Fia ta
i konkurencji, dokonując wzajemnej relacji tego, co postrzegają
osoby i tego, co zmierzono dzięki manekinowi. Za pomocą czujników sy mu lu jących wy mianę
cieplną skóry ludzkiej PA.Co monitoruje temperaturę, wilgotność
i przepływ powietrza we wnętrzu
nadwozia, a także promieniowanie słoneczne. Uzyskane dane są
opracowywane za pomocą oprogramowania, do którego wprowadzane są też parametry, jak
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ubiór różny w zależności od pór
roku. Dzięki temu uzyskujemy dane o komforcie cieplnym”.
Opracowany dla branży motoryzacyjnej PA.Co mógłby być z powodzeniem również stosowany
w samolotach, minibusach lub biurach. Jednak we wnętrzu samochodu, gdzie zmiany klimatu są
nagłe i krótkotrwałe, jego praca
jest szczególnie cenna: „Dzięki
PA.Co – mówi dalej Seccardini –
możemy sygnalizować czy pozycja wylotu powietrza nie jest błędna lub czy przepływ powietrza nie
jest zbyt silny, albo wręcz poprawić kontrolę układu klimatyzacji.
Jednym z owoców naszych badań jest na przykład system moni to rowa nia tem pe ra tu ry we wnętrz nej w mo de lu Giulietta.
Rów nież czujnik wil gotno ści
względnej, który zapobiega zaparowaniu szyby przedniej.

SIEDZENIE, KTÓRE
ODDYCHA
Latem wrażenie dobrego samopoczucia we wnętrzu pojazdu nie
zależy jedynie od układu klimatyzacji. Ważne jest również wyjście
z samochodu bez spoconych pleców. W tym zakresie CRF zajmuje się badaniami przy użyciu mane ki na, któ ry na zy wa się Stan
i mierzy komfort hydrotermiczny
siedzeń poprzez rozwiązania, które umożliwiają osobom siedzącym w samochodzie przekazywanie ciepła i wilgotności ciała na
zewnątrz. „Dotychczas stosowaliśmy siedzenia aktywne, wyposa żo ne w me cha ni zmy dają ce
możliwość usuwania na zewnątrz
ciepłego lub chłodnego powietrza, w zależności od potrzeb –
objaśnia Giorgio Masoero, szef
Interior Modules and Thermal Systems. Teraz usiłujemy osiągnąć

ten sam cel, pracując nad materiałami i konstrukcjami, czyli rozwiązaniami, które nie powodowałyby dodatkowych kosztów dla
klienta i nie ulegałyby usterkom.
Ważne jest porównanie naszej
pracy z tymi, którzy zajmują się
innymi branżami, jak producenci
obuwia lub oprzyrządowania technicznego dla sportu. Siedzenie
staje się wówczas czymś w rodzaju ubrania, które zakłada się
na siebie podczas jazdy”. Jako
prototyp CRF opracowało i opatentowało siedzenie z reaktywnym
pompowaniem.Chodzi o rodzaj
„siedzenia, które oddycha”, tak
jak buty Geox. Masoero wyjaśnia:
„Wiercenie się osób na siedzeniu
powoduje tworzenie się efektu
pompy zdolnej generować przepływ powietrza, które „płynie” od
góry do dołu i może być wykorzystane do wietrzenia siedzenia”.

badań zespołu Cristiny Randazzo, szefa Competence Product
and Quality Perception. „Za pośrednictwem testu praktycznego
– objaśnia Randazzo – oceniamy,
jak klienci postrzegają wykończenia i materiały. Chodzi zarówno
o testy na precyzyjnym modelu jak
i ukierunkowane na rozwój komponentu lub metodologii. Oprócz
postrzeganej jakości, która wiąże
się z użytkowaniem samochodu,
badamy również wrażenia, które
towarzyszą klientowi podczas wizyty w salonie w trakcie wyboru
samochodu. W tej ostatniej bowiem fazie ważne jest również postrzeganie tych zalet samochodu,
na które przy późniejszym użytkowaniu nie zwraca się już tak
bardzo uwagi, na przykład zestawienie kolorów i materiałów, rodzaje ruchów jakie można wykonywać w kabinie samochodu, ele-

TO, CZEGO CHCĄ
KLIENCI

Emocje bada się,
by samochód był
taki, jakiego
oczekują jego
użytkownicy

Zrozumieć jak postrzegany jest
przez odbiorców zarówno produkt
będący już w sprzedaży, jak i ten
w fazie rozwoju, i zidentyfikować
najbardziej wiarygodne pomiary
przyrządami w celu określenia postrzeganej jakości. Takie są cele

menty, które najbardziej przyciągają uwagę”. Dzięki, jak określają
to w CRF, tak zwanej „walizce sensorycznej” ocenia się na przykład,
na ile przyjemne są w dotyku materiały z tworzywa. Za pomocą list
kontrolnych, które przygotowano
w minionych latach wykonując
szereg testów na użytkownikach
samochodów z różnych segmentów, możliwe jest także dokonywanie – w sposób obiektywny, powtarzalny i wiarygodny – „pomiaru” jakości materiałów i wykończenia wnętrza, a następnie dostarczanie projektantom wykazu
odnośnych wskazówek.
„Jakość rzeczywista – podsumowuje Randazzo – pozwala eliminować defekty. Z kolei jakość postrzegana oznacza tworzenie dla
klienta wartości dodanej: to jakby
pociągnąć za klamkę i słyszeć nie
tylko pewien hałas, ale również
przyjemny dla ucha dźwięk, jakby dotknąć materiału i zauważyć,
że nie tyle nie ma on wad, co jest
również przyjemny w dotyku i potrafi zapewnić harmonię we wnętrzu samochodu. Jakość rzeczywista to zobowiązanie, zaś postrzegana to coś więcej: dzięki niej
możliwe jest podjęcie wyzwania
wobec konkurencji”.

Silvia
Quattrocolo
(w granatowym
żakiecie),
szefowa działu
Department
Interiors wraz ze
swoim
zespołem:
od lewej Enrica
Deregibus,
Cristina Zoldan,
Giovanna Turi,
Cristina
Randazzo,
Riccardo
Seccardini
i Giorgio
Masoero
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FIRMA
PROCESY

Elastyczny
i modułowy:

taki teraz
jest montaż

Francesco
Novo
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Denny Monti, dyrektor technologii montażu
spółek Fiat i Chrysler, przedstawia filozofię,
dzięki której wdrożono system z węższymi,
bardziej ergonomicznymi i szanującymi
środowisko liniami.

lastyczny, modułowy i szybki, ale również
ergonomiczny i ekologiczny. System montażowy Flex General Assembly, wprowadzony przez technologów z Manufacturing Engineering w Mirafiori, to najlepsza odpowiedź na
wymogi przemysłu motoryzacyjnego. Potrzebuje
on bowiem fabryk, które są elastyczne, potrafią
szybko dostosowywać linie do różnych modeli,
a ludziom zapewniają jak najlepsze warunki pracy. I to wszystko przy coraz bardziej konkurencyjnych kosztach.
Autorem projektu jest młody dyrektor Technologii
Montażu spółek Fiat i Chrysler z obszaru Manufacturing Engineering Denny Monti wraz ze swoim zespołem: „Wymogi i życzenia klientów,
a w konsekwencji prognozy marketingowe, ulegają nagłym zmianom, które trzeba wprowadzać
w jak najkrótszym czasie. W tak dynamicznie
zmieniającym się kontekście należy szybko i skutecznie przewidywać, gdzie i ile samochodów ma
być produkowanych. Potrzeba posiadania elastycznych, modułowych i możliwych do ponownego wykorzystania systemów produkcji jest więc
coraz silniejsza”.

E

Zespół Montiego,
złożony z osiemdziesięciu
osób o różnych umiejętnościach,
pracował około dwóch lat nad opracowaniem systemu montażowego, który sprostałby
nowym wymogom. Korzystał także z doświadczeń poszczególnych fabryk. W ten sposób powstał pierwowzór elastycznej i modułowej linii

montażu i końcówki – Flex General Assembly,
który w różny sposób i w różnym czasie został zastosowany w zakładach w Pomigliano (nowa Panda) i w serbskim Kragujevacu (500L). Monti kontynuuje: „Głównymi zaletami systemu jest możliwość produkowania na tych samych liniach
modeli z różnych segmentów i w kilku wersjach.
Chodzi głównie o modułowość, czyli możliwość
modyfikowania wolumenów produkcji (30, 45
lub 60 samochodów na godzinę) poprzez zmianę
liczby wykorzystywanych stacji operacyjnych,
a także nowe oprzyrządowanie i wyższy poziom
automatyzacji linii. Co więcej, Flex General
Assembly bez konieczności większych zmian
i przy użyciu skromnych nakładów finansowych
może być zastosowany do produkcji nowych
modeli samochodów. Umożliwia także włączenie do procesu produkcyjnego
bardziej zaawansowanych
pomysłów z zakresu

Na rysunku
schemat linii
Flex Decking
stworzonej
przez techników
z Miraﬁori,
która stanowi
prototyp
wszystkich
przyszłych
wydziałów
Montażu

logistyki materiałów, a dzięki
zmniejszeniu zużycia energii kładzie
maksymalny nacisk na ergonomię stanowisk
pracy i poszanowanie środowiska”.
Aby osiągnąć taki rezultat na nowo przemyślana
została logika tradycyjnej linii montażowej. Wprowadzono nowości technologiczne, wśród nich
głównie skillet conveyor, czyli szereg platform,
które automatycznie podnoszą się i obniżają
w zależności od potrzeb pracownika. Ponadto linia wyposażona została w jednoramienne zawieszki obrotowe i elastyczną linię obróbki nadwozia; na nowo zorganizowano także działalność
na końcówce.
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dowej, a także specyficznej, przeznaczonej dla
określonego modelu, który ma być przenoszony.
Część standardowa składa się z systemu jednoramiennego (dotychczas w zakładach były dwa
ramiona), który dopasowuje się do samochodów
z różnych segmentów. Ta nieznana wcześniej
konfiguracja umożliwia swobodny dostęp do
nadwozia w celu wykonania czynności montażowych, niezależnie od długości, rozstawu osi i ilości drzwi samochodu”.

SERCE SYSTEMU
Sercem nowego Montażu jest Fiat Flex Decking,
czyli faza rzeczywistego wyposażania samochodu. „Podstawą systemu – kontynuuje Monti – jest
możliwość produkowania na tej samej linii nawet
czterech modeli należących do dwóch różnych
platform i wykonywania tzw. mariażu (połączenia
nadwozia z zespołem silnik-skrzynia biegów) bez
pomocy pracowników. Prototyp pozwala również
na zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez
wydział dzięki temu, że dostarczanie podzespołów mechanicznych odbywa się z obu stron linii”.
Podstawą elastyczności linii są palety, czyli ruchome platformy, na których opiera się nadwozie.
Każda z nich składa się ze standardowej podstawy zwanej Main pallet, niezależnej od typu produkowanego pojazdu, i z dwóch konstrukcji Sub
pallet, które z kolei są specyficzne dla danego
modelu i „przenoszą” przednie oraz tylne zespoły
mechaniczne. Ta linia, w odróżnieniu od tradycyjnych, posiada konfigurację pionową z dwoma
nakładającymi się na siebie płaszczyznami roboPowyżej:
montaż
w Pomigliano,
gdzie
produkowana
jest nowa
Panda.
Obok, od lewej:
Stanisław
Huńka i Marcin
Rozwadowski
z Zakładu Tychy

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ
OD TRIM LINE
Linia Trim (przygotowanie) znajduje się na początku procesu montażu. Do nadwozi, które dotarły
z lakierni, montowane są odpowiednie komponenty, po czym przejeżdżają one do strefy łączenia
z elementami mechanicznymi.
„Główną cechą nowej linii – objaśnia Denny Monti
– jest jej unoszenie i obniżanie, aby pracownicy zawsze mogli pracować w ergonomicznych i w pełni
bezpiecznych warunkach. To jest możliwe dzięki
platformom skillet conveyor.

ZAWIESZKI OBROTOWE
W Serbii, na linii modelu 500L, zastosowano po
raz pierwszy zawieszki do transportu nadwozi,
które w przyszłości będą mogły być wykorzystywane do dowolnego innego modelu. Monti mówi: „Ich istotną cechą jest, że mogą się obracać
o 90 stopni w prawo i w lewo, by montaż elementów w podwoziu był jak najbardziej ergonomiczny. Zawieszki składają się z części standar-
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czymi: odcinek załadunku komponentów Main
pallet umieszczony jest na podłodze, a odcinek
łączenia z nadwoziem znajduje się powyżej. Oba
segmenty połączone są podnośnikami, które
umożliwiają paletom „krążenie” po linii. Gdy na
odcinku dolnym realizowane są prace związane
z montażem skrzyni biegów, rury wydechowej
i zbiornika, na górnym prowadzone są czynności
związane z mariażem i operacją dokręcania we
wnęce silnika. Na całym odcinku górnym
nadwozie pozostaje
zablokowane na obrotowej zawieszce
jednoramiennej, która jest dopasowana
i ciągnięta przez
Main pallet. „Tego typu połączenie różnych systemów –
kontynuuje Monti –
pozwala na wykonywanie różnych operacji bez zdejmowania nadwozia z systemu podwieszanego transportu, co korzystnie wpływa na
łatwość i jakość montażu”.
Przy opracowywaniu Fiat Flex Decking projektanci uwzględnili konieczność zredukowania zużycia
energii: zastosowane zostały nowoczesne lampy
LED, a linia napędzana jest motoreduktorami
oraz napędami, które charakteryzują się oszczędnością energii i wysoką wydajnością elektromechaniczną.

Dzięki
systemowi
na tej samej
linii można
produkować
różne modele

FIAT AUTO POLAND W TYCHACH

Decking

w zakładzie Tychy
Koncepcja Flex General Assembly w tyskiej fabryce wykorzystana
została dla budowy elastycznej linii zintegrowanego montażu
zawieszeń przednich i zespołu napędowego oraz zawieszeń
tylnych do karoserii, zwanej Deckingiem. Miało to związek
z uruchomieniem w Fiat Auto Poland produkcji Lancii Y.
Decking na zmodernizowanej linii AB został uruchomiony
w pierwszym kwartale ubiegłego roku przez Technologię Turyn we
współpracy ze Służbą Techniczną i Wydziałem Montażu Fiat Auto
Poland. „Jest to linia elastyczna, która zapewnia możliwość
produkcji dwóch różnych wersji podwoziowych – wyjaśnia szef
Służby Technicznej Fiat Auto Poland, Stanisław Huńka.
– Montowane są na niej modele 500 i Panda, a także Lancia Y,
której rozstaw osi jest większy o 90 mm. Pod względem
konfiguracji jest podobna do linii Fiat Flex Decking w Pomigliano
i Kragujevacu. Jej wprowadzenie przyniosło duże oszczędności
w zakresie logistyki: wyeliminowano całkowicie dostarczanie
zespołów zawieszeń wózkami widłowymi. Obecnie dostarczane są
automatycznie z linii podmontaży na linię palet głównych.
W trakcie przeładunku następuje automatycznie dostosowanie
rozstawu osi w zależności od wersji samochodu: 500/Panda lub
Lancia. Następnie paleta główna przejeżdża na stanowiska
deckingu, gdzie odbywa się połączenie z karoserią”.
Na linii o długości 60 m znajduje się 10 stanowisk: przeładunku,
centrowania i przykręcania. Centrowanie nadwozia z zawieszeniem
przednim wykonywane jest automatycznie, a z tylnym –
półautomatycznie. Przykręcanie z kolei obejmuje mocowania
od strony podwozia i we wnęce silnika. Wykonywane są one za
pomocą wkrętaków elektrycznych jedno- i wielowrzecionowych,
podwieszonych na ramionach reakcyjnych. Dzięki temu operator
pracuje w pozycji ergonomicznej, a operacja wykonana jest
właściwie. Postęp w tym zakresie w porównaniu z linią C jest
olbrzymi. Dodatkowo, aby ułatwić pracę i zapewnić odpowiednią
jakość połączeń, pozycja wkrętaka jest stale monitorowana,
a kolejność i stan dokręceń wskazywany na wyświetlaczu.
„W zależności od poziomu produkcji – dodaje specjalista ds. metod
Służby Technicznej Marcin Rozwadowski, – możliwe jest
dostosowanie liczby operatorów obsługujących linię. W przypadku
maksymalnej produkcji 250 samochodów na zmianę na linii
pracuje dziewięć osób. Gdy produkcja ustalana jest na
180 samochodów na zmianę, linię obsługuje sześciu
pracowników”.
Stanisław Huńka podkreśla, że linia została tak zaprojektowana,
aby w przyszłości można było w pełni zautomatyzować operacje
dokręceń. „Może się to dokonać w okresie przerwy remontowej
w sposób, który nie zakłóci normalnego cyklu produkcyjnego”.
Tyska linia jest również energooszczędna.
Zastosowane przy niej zostało nowoczesne oświetlenie LED,
a silniki i osprzęt posiadają wysoką klasę efektywności
energetycznej.
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FIRMA
COMAU

Comau

stawia na przyszłość
Firma zaprezentowała innowacyjną maszynę do
spawania, która stanowi połączenie robota i szczypiec.
Dzięki niej wzrośnie produktywność, a standaryzacja
pozwoli ograniczyć koszty i zużycie energii.
Francesco
Novo
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ompaktowa, lekka, skuteczna i wydajna. Marzenie każdego menedżera
spawalnictwa teraz ma swoje
imię: spot welding machine (po
ang.), czyli maszyna do spawania punktowego. Mowa o robocie antropomorficznym (tj. takim,
który może wykonywać takie same ruchy, jak ramię człowieka)
połączonym ze specjalnymi
szczypcami do spawania. W porównaniu z aktualnie stosowanymi urządzeniami to nowe ma ponad 1,5 metra wysokości, jest
bardziej funkcjonalne, szybsze i –
dzięki standaryzacji komponentów – łatwe do zainstalowania na
liniach spawalni całego świata.

K

Wykonała je firma Comau, a potencjalni nabywcy mieli okazję
podziwiać je na dwóch wystawach z branży, które odbyły się
w Monachium oraz w Chinach.
Jego prototypy działają już w zakładzie Fiat Auto Poland w Tychach, a wkrótce oczekuje się
nowych zamówień. Głównymi
miejscami, gdzie zainstalowane
będą nowe roboty, są fabryki we
Włoszech, Brazylii i w Chinach.
Kto zna się na zakładach produkujących samochody wie, że
charakterystycznym elementem
linii na nowoczesnych spawalniach są roboty przeznaczone do
spawania punktowego blach.
W miarę upływu lat stopniowo

zastępowały one uciążliwą pracę
ludzi, aby obecnie wykonywać
niemal 95 % czynności. Ponadto
elastyczność tych linii jest taka, iż
możliwe byłoby również wykorzystanie ich do wykonywania na
przykład artykułów gospodarstwa domowego, łodzi itp. Jak
objaśnia Enrico Mauletti, dyrektor
Engineering Comau Robotica:
„Główną cechą naszego produktu, opracowanego w całości we
Włoszech w zakładach w Grugliasco, jest system szczypiec
zintegrowany z robotem nowej
koncepcji, który działa bez konieczności instalowania zestawów adaptacyjnych, jak miało to
miejsce w przeszłości”.

„System obróbki – dodaje Fulvio
Ferrero, szef Technologii – został
wykonany w krótkim czasie:
prace przygotowawcze rozpoczęły się w marcu 2011 r. wraz
z fazą badań i analizy. Dalszymi
czynnościami zajmowały się
dwa zespoły linii biznesowych
Body Welding i Robotics, które
miały tylko jedną zintegrowaną
wizję tych dwóch komponentów: szczypiec i robota. Ponadto w przypadku szczypiec
chcieliśmy zminimalizować liczbę oferowanych modeli, wykonując przyrząd standardowy,
który mógłby być wykorzystany
we wszystkich aplikacjach”.
Praca nad szczypcami skupiła
się na ograniczeniu masy, zoptymalizowaniu pozycji środka bezwładności, zmianie transformatora i designu. Przykładowo stal,
z której wykonano ramę, została
zastąpiona wykorzystywanym
w aeronautyce stopem aluminium o nazwie Fortal T7075.
Pozwoliło to na „odchudzenie”

o 30 kg korpusu szczypiec. Jeśli
natomiast chodzi o robota podtrzymującego i manewrującego
szczypcami, pracę rozpoczęto
bazując na istniejących modelach
(słynnej rodzinie Smart), a następnie skupiono uwagę na zwymiarowaniu różnych komponentów (poprzez szerokie zastosowanie
analizy
strukturalnej
w zakresie elementów ukończonych), wyborze lepszych materiałów, jak również na designie. Kable oraz przewody rurowe do
chłodzenia, wymagane do działania szczypiec spawalniczych,
znajdują się wewnątrz ramion, co
lepiej chroni je przed zużyciem
i zapewnia im wysoką niezawodność (Comau jest wyłącznym
producentem oferującym 8-letnią
gwarancję). „Chodzi o – jak wyjaśnia Mauletti – znane już rozwiązanie hollow wrost (wydrążony
przegub), patent Comau, który
sprzyja maksymalnej wydajności
robotów. Z kolei z projektowego
punktu widzenia poszerzyliśmy
gamę w celu zintegrowania produktu w ramach złożonych systemów spawalniczych. Kompaktowe wymiary i ograniczona masa nowej maszyny do spawania
punktowego pozwalają bowiem
na wykonanie gniazd z większą
liczbą pracujących w nich robotów. To przekłada się z kolei na
większą wydajność pod wzglę-

dem energii, mniejsze koszty
i czas cyklu”. W sumie zapewniono wymagania wielkich producentów samochodów – przede
wszystkim Fiata, Chryslera, ale
również i innych. Jest to również
w pełni zgodne z zasadami
WCM-u, w którym oszczędność
należy do najważniejszych filarów.
„Ta nowa maszyna – mówi Ferrero – może być także instalowana na suficie, pozwalając na
zwiększenie liczby robotów wewnątrz gniazda (high density
cell), a tym samym rewolucjonizując wizualne zasady produkcji:
wolna przestrzeń na podłodze
w tym przypadku zapewnia
większą kontrolę na linii produkcyjnej i łatwiejszy dostęp pracowników utrzymania ruchu”.
Dodatkową i niewątpliwie konkurencyjną zaletą jest też fakt, iż
takie gniazdo robota może być
transportowane i instalowane na
całym świecie, zapewniając
w ten sposób jak największą
modułowość i standaryzację
procesów. Jest to niezwykle
ważny element przy doborze nowej linii spawalni przez daną
markę. Poza tym spot welding
machine to „przyjaciółka” środowiska, bo dzięki ograniczaniu
energii wpływa na redukcję zużycia, jaką gniazdo robota jest
w stanie zapewnić w warunkach
pełnej operatywności.

Detal szczypiec
spawalniczych.
Na poprzedniej
stronie: robot
antropomorficzny
sfotografowany
w laboratorium
w Grugliasco,
gdzie został
skonstruowany
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FIRMA
CNH

Inwestor
w Kapitał Ludzki
CNH Polska w Płocku ponownie znalazła się
wśród laureatów projektu wyróżniającego
przedsiębiorstwa prowadzące politykę
kadrową na najwyższym poziomie.
Magdalena
Grodecka
zdjęcia
arch. CNH,
Satiz Poland
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esteśmy dumni, że Case New
Holland już po raz drugi, jako
pierwsza i jedyna dotąd firma
w Płocku, otrzymała certyfikat Inwestor
w Kapitał Ludzki. Przyznany tytuł i Godło jest
potwierdzeniem właściwego kierunku działań
i wysiłków podejmowanych przez zakład w celu
podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników –
mówi Paweł Tomaszewski, dyrektor działu Human
Resources w Case New Holland w Płocku. – Zależy nam, aby nie tylko być pracodawcą, ale
przede wszystkim być bardzo dobrym pracodawcą, który dba o swoich pracowników. Podejmujemy działania z myślą o przyszłości zatrudnionych
u nas osób oraz ich poczuciu bezpieczeństwa.
Mamy również na uwadze dobro rodzin naszych

„J

pracowników. Inwestujemy w programy
socjalne, medyczne i ubezpieczenia
emerytalne”.
Inwestor w Kapitał Ludzki to program badawczo – certyfikacyjny, który wyróżnia
przedsiębiorstwa prowadzące politykę kadrową na najwyższym poziomie. Program podnosi
prestiż firmy, umacnia jej pozycję na rynku rekrutacyjnym. Dla uczestników rynku pracy Godło Inwestor w Kapitał Ludzki stanowi natomiast gwarancję, że firma, w której chcą znaleźć zatrudnienie, lub w której obecnie pracują, należy do
przyjaznych dla pracowników i wiodących na rynku w zakresie zarządzania i inwestowania w kapitał ludzki. Wzmocnienie wizerunku pożądanego
pracodawcy z pewnością w większym stopniu

pozwala laureatom programu pozyskać utalentowanych pracowników, których wiedza i umiejętności będą mogły zostać jak najlepiej spożytkowane.
Firmom i instytucjom, które uzyskują najwyższe oceny, przyznawany jest tytuł oraz Godło Inwestor w Kapitał Ludzki, którym mogą posługiwać się przez okres 12
miesięcy. Organizatorem programu jest Fundacja
Obserwatorium Zarządzania, patronat honorowy
sprawuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Eksperci branżowi zakładają, że najważniejszym
celem rozwoju kapitału ludzkiego, czyli inwestowania w ten obszar w przedsiębiorstwie, jest nieustające podnoszenie wydajności pracowników,
a w efekcie jak najlepsza realizacja celów, które
stawia przed sobą przedsiębiorstwo. Program
przyjmuje, że wydajność pracowników warunkują: dostępność do zasobów, organizacja pracy, jakość danych i informacji, wiedza i kompetencje
pracowników, motywacja i zaangażowanie oraz
szeroko rozumiane zdrowie.
Zdaniem specjalistów w branży, zwłaszcza trzy
ostatnie aspekty wpływają na rozwój kapitału
ludzkiego. Z tych powodów program Inwestor
w Kapitał Ludzki opiera się na badaniu, ocenie
i tworzeniu rekomendacji rozwojowych pracowników szczególnie w tych obszarach.
„Obecny Case New Holland to firma, która w ciągu kilkunastu lat przeszła całkowitą przemianę.
Dzięki inwestowaniu w rozwój pracowników, nasze obecne technologie i procesy wytwarzania
stały się nowoczesne i konkurencyjne na rynku.
Kadra firmy to w dużej części osoby młode, bez
obawy patrzące w przyszłość, którą zawodowo
wiążą właśnie z nami. Wiedzą, że tutaj mogą liczyć na opiekę medyczną, programy
emerytalne i terminowość wypłaty wynagrodzenia. Mogą korzystać z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracownicy, zależnie od potrzeb, mają możliwość zrobienia dodatkowych uprawnień w firmie na
przykład spawacza oraz na obsługę wózków widłowych czy suwnicy. Finansujemy
też studia zaoczne i podyplomowe, uczymy języka angielskiego, organizujemy
szkolenia w Polsce, ale również poza
krajem. Nasi pracownicy mogą poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie,
pracując w oddziałach spółki za granicą. Cały czas doskonalimy się jako
pracodawca i chętnie poddajemy
weryfikacji przez specjalistów
z branży zarządzania zasobami

ludzkimi” – dodaje dyrektor
Paweł Tomaszewski.
W wyniku ankiety przeprowadzanej w ramach uczestnictwa w programie Inwestor
w Kapitał Ludzki, sami pracownicy mieli możliwość wyrażenia indywidualnych opinii
odnośnie polityki personalnej
w CNH. Mogli też zgłaszać
swoje rzeczywiste potrzeby rozwojowe. Jest to
szczególnie ważne w przypadku młodych pracowników, którym w takiej sytuacji łatwiej jest podejmować świadome działania związane z kształtowaniem własnej kariery.

Inwestowanie
w ludzi
przynosi korzyści
i pracownikom,
i firmie

Pracownicy CNH
mają możliwość
zrobienia
dodatkowych
uprawnień
w ﬁrmie

Paweł
Tomaszewski
wraz z Godłem
i certyﬁkatem
Inwestora
w Kapitał Ludzki

Uzyskanie tytułu Inwestora w Kapitał Ludzki przez
płocką Case New Holland potwierdza, że pracownicy firmy uważają przedsiębiorstwo za atrakcyjnego pracodawcę. Tym samym jest pracodawcą, który może zapewnić rozwój kariery osobistej
najlepszym pracownikom zarówno obecnym, jak
również przyszłym.
Wręczenie certyfikatu Inwestor w Kapitał Ludzki
odbyło się 12 listopada w Warszawie podczas XVI Międzynarodowego Kongresu Kadry.
Godło odebrał dyrektor działu Human Resources
w Case New Holland w Płocku, Paweł Tomaszewski.

Od lewej:
Krzysztof
Pietrzak,
Kamil Kamiński
i Marek
Złakowski

STYPENDIA

Nagrody

za naukę
Fundowanie stypendiów dla zdolnych
studentów z Politechniki Warszawskiej,
filia w Płocku, pośrednio związane jest
także z inwestowaniem w ludzi.
„Promowanie, jak i wsparcie finansowe
najbardziej obiecujących studentów,
wpływa nie tylko na odpowiedni wizerunek
naszej firmy, przyczynia się też do budowy
nowej jakości edukacji – mówi dyrektor
HR w CNH, Paweł Tomaszewski. – Jest to
zarazem forma zachęcenia młodych ludzi
do ewentualnego związania swojej
przyszłości z naszą firmą, a w tym roku
także sposób na wsparcie finansowe
jednego w naszych pracowników”.
Na podstawie podpisanego porozumienia
pomiędzy CNH Polska a Politechniką
Warszawską zakład z Płocka przyznał
w roku akademickim 2012/2013
stypendia dwóm studentom ostatniego
roku studiów inżynierskich oraz jednemu
studentowi studiów magisterskich na
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kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
Wydziału Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii. Warunkiem przyznania
stypendium jest posiadanie najwyższej
średniej ocen oraz rekomendacja
Politechniki Warszawskiej. W gronie
zdobywców stypendiów znalazł się
Krzysztof Pietrzak, pracownik firmy CNH
z wydziału PLS. Poza nim stypendia
w wysokości 400 zł miesięcznie przyznano
Kamilowi Kamińskiemu (także
uczęszczającemu na studia inżynierskie)
oraz Markowi Złakowskiemu (studia
magisterskie).
„Sama nominacja do stypendium CNH była
dla mnie ogromnym wyróżnieniem – mówi
Kamil Kamiński. – To dla mnie naprawdę
wielki zaszczyt i radość, a pieniądze ze
stypendium z pewnością bardzo dobrze
wykorzystam”.
„Byłem bardzo zaskoczony i jednocześnie
poczułem się naprawdę doceniony, że
otrzymałem wsparcie finansowe od CNH
– dodaje Marek Złakowski. – Stypendium
umożliwi mi poszerzanie wiedzy,
poprzez na przykład udział

w interesujących mnie szkoleniach”.
Krzysztof Pietrzak, który jest pracownikiem
wydziału PLS, mówi: „Pracuję w zakładzie
od lipca 2008 roku. Zaczynałem jako
pracownik na aparaturze przemysłowej,
obecnie w CNH jestem operatorem wózka
widłowego oraz monterem podzespołów
mechanicznych do hederów. Moja praca to
także moje zainteresowania, a ponieważ
chciałem wiedzieć coraz więcej na ten
temat, postanowiłem podjąć studia w tym
kierunku. /…/ Jestem na czwartym roku
studiów inżynierskich. Z pewnością pójdę
na studia magisterskie. Stypendium, które
ufundowało mi CNH za wyniki w nauce
jest dla mnie dodatkową motywacją do
dalszego studiowania i stanowi dla mnie
bardzo dużą pomoc. Daje mi to
zdecydowanie większy komfort nauki
i przekonanie, że moja firma docenia fakt,
że wkładam dużo wysiłku, aby zdobyć jak
największą wiedzę i wykorzystać ją
w pracy dla CNH. W styczniu urodzi się
mój syn Oliwier i z pewnością będę miał
jeszcze więcej obowiązków, które trzeba
będzie godzić z nauką”.

FIRMA
MOPAR

Nowa marka
M

Proces integracji Fiata i Chryslera objął
także działalność posprzedaży, która
funkcjonuje teraz pod marką Mopar.

opar to firma zajmująca
się do tej pory serwisem,
częściami zamiennymi
oraz obsługą klienta dla wszyst kich marek należących do Chryslera. Po in tegracji amerykańskiego koncernu z Gru pą Fiat
marka, obecna dziś w 120 kra jach, rozpoczyna także dystrybucję części i ob sługę serwisową
marek Fiata, co umoż liwi usprawnienie tych usług na po ziomie
globalnym, a w kon sekwencji
bardziej skuteczne działanie.
„Integracja pozwoli marce Mopar
na bardziej konkurencyjną pozycję
oraz oferowanie kompleksowych
usług, od produktów po customer
care – mó wi Pietro Gorlier, CEO
Mopar. – Jeszcze wczoraj marka
dostarczała do Gru py Chrysler
280 tys. części zamiennych, dziś
jest ich 500 tys. Zwiększyła się też
liczba biur han dlowych – do 45
i centrów dystrybucji części do ponad 50. Nasza organizacja może

zarządzać niemal 350 tys. zamówień dziennie”.
Fuzja wpłynie także na więk szą
skuteczność i wy dajność. „Integracja wyeliminuje marnotrawstwo i działania, takie jak choćby
unikanie podwójnych opakowań
tego samego produktu. Poprawi
się też czas dostaw i dostępność
przyrządów diagnostycznych do
nowych modeli. Większa koordynacja różnych działów wpłynie na
szybkość usług. Połączenie Parts
& Services w Mopar ma więc głęboki sens” – dodaje Pietro Gorlier.
Ważnym aspektem integracji są
też pracownicy i moż liwości ich
rozwoju. „Przynależność do glo balnej organizacji oznacza zdobywanie umiejętności, wiedzy i doświadczenia. A poza tym mechanicy będą mogli liczyć na wsparcie zespołu inżynierów i techników
gotowych do wprowadzenia innowacji w pr oduktach” – wy jaśnia
Pietro Gorlier.

JUBILEUSZ

75 lat marki Mopar

Integracja usług posprzedażnych Fiata i Chryslera
przypada na 75-lecie marki. Mopar, powstała
w 1937 r., z biegiem lat stała się ikoną oryginalnych
akcesoriów i wykwalifikowanego serwisu.
Nazwa firmy, stanowiąca połączenie słów „MOtor”
(ang. silnik) i „PARts” (części), powstała w celu
wprowadzenia na rynek środka przeciw zamarzaniu
dla modeli Chryslera.
Z czasem marka MOPAR
(od 1964 r. zmieniono
logo firmy na pisane
wielkimi literami) zaczęła
odgrywać coraz większą
rolę w Chrysler Parts
Corporation. Dziś
odpowiada też za wysokie
parametry silników
w samochodach
osobowych
i wyścigowych i tuning
samochodów sportowych
Grupy Chrysler.
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FIRMA
FAP

Lepiej

zapobiegać
Anna
Szafrańska
Ireneusz
Kaźmierczak,
Satiz Poland

Dwa gabinety fizjoterapii, w których leczy się
urazy, ale także zapobiega rozwojowi chorób
zawodowych, są do dyspozycji pracowników
Fiat Auto Poland w Bielsku-Białej i Tychach.
ydłużenie okresu
aktywności zawodowej oraz coraz
słabsza kondycja fizyczna kolejnych pokoleń może doprowadzić do sytuacji, że coraz więcej
naszych pracowników będzie
mieć w przyszłości problemy
z wykonywaniem pracy fizycznej” – uważa Mirosław Cebrat
(na zdjęciu obok)
z Relacji Przemysłowych Zakładu FAP
w Tychach. – Aby temu zapobiec uruchomiono specjalny
projekt, którego celem była m.in. dokładna obserwacja

„W
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wszystkich operacji wykonywanych przez pracowników FAP
w Tychach. Przedstawiciel inspekcji BHP, lekarze, a także
specjaliści m. in. z zakresu ergonomii, oceniali wykonywane
operacje pod kątem ich wpływu
na zdrowie pracowników. Dzięki
temu powstała specjalna mapa
tych czynności, które można
będzie w przyszłości usprawnić
albo nawet wyeliminować.
Czasami wystarczą proste rozwiązania, by praca
stała się lżejsza.
„Na linii technolo-

gicznej pracownicy często pochylają się przez osiem godzin,
aby podnieść detale z palet położonych bardzo nisko. Pracując
w ten sposób, po pewnym czasie mogą nabawić się problemów z kręgosłupem. Wystarczy,
że palety umieścimy wyżej, a ludzie unikną poważnych problemów ze zdrowiem” – wyjaśnia
Cebrat. I dodaje: „W planach jest
również zainstalowanie siedzisk
na wysokiej nóżce przy tych stanowiskach, gdzie z przyczyn
technicznych nie można ustawić
krzeseł. Pracownik na tzw. podmontażu nie będzie musiał stać
non stop. To znacznie poprawi
komfort pracy”.

Osoby pracujące przez wiele lat
fizycznie tak naprawdę używają
regularnie jedynie określonych
partii mięśni i wykonują często
pracę w niewłaściwej, wymuszonej pozycji. „Zależy nam na
rozpropagowaniu wśród pracowników wiedzy o tym, jak
zdrowo żyć – mówi Cebrat.
Część pracowników dba o swoje zdrowie uczestnicząc w zajęciach organizowanych przez
Centrum Rekreacji i Kultury Fiat
Auto Poland. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie. W centrum działa bowiem wiele sekcji
sportowych m. in. pływania, kulturystyki, gimnastyki rekreacyjnej, aerobiku, tenisa stołowego.
Pracownicy mogą też wybrać
zajęcia taneczne albo zimą szlifować jazdę na nartach. Profesjonalną opiekę zdrowotną zapewniają również gabinety fizykoterapeutyczne, z których
pracownicy Fiat Auto Poland
w Tychach i Bielsku-Białej mogą
korzystać bezpłatnie.

SZEROKI WYBÓR
Gabinety fizykoterapeutyczne
w Bielsku-Białej i Tychach służą
głównie poradniom: medycyny
pracy, neurologicznej i chirurgicznej. Metody leczenia dobierane są w zależności od dolegliwości. Wachlarz możliwości jest
bardzo szeroki. Dostępna jest
elektroterapia, czyli metoda polegająca na oddziaływaniu na
pacjenta prądem elektrycznym.
Dzięki takiemu leczeniu można
nie tylko zmniejszyć, ale nawet
zupełnie zlikwidować ból, jaki
odczuwa pacjent. Stosowane
jest również leczenie laseroterapią. W wielu przypadkach światło lasera działa przeciwzapalnie
oraz przeciwbólowo.
Wiele osób korzysta również
z tzw. sonoterapii, która polega
na oddziaływaniu na tkanki falą
ultradźwiękową. Tę terapię stosuje się w stanach zapalnych
i w leczeniu zespołów bólowych.
Ta metoda jest również skutecz-

na, gdy chodzi
o zmniejszenie napięcia mięśni, ścięgien i więzadeł.
W przychodniach
należących do FAP
w Bielsku-Białej
i Tychach można
się również poddać
krioterapii
miejscowej, czyli
leczeniu zimnem.
Pomaga ono nie tylko w zmniejszeniu obrzęków, ale również
hamuje proces zapalny. Dodatkowo gabinet kinezyterapii wyposażony jest w UGUL z pełnym osprzętem niezbędnym do
usprawniania ruchowego pacjentów po urazach, a gabinet
masażu posiada wysokiej klasy
stół, wyposażony w z elektryczną regulację wysokości.
Marek Wyporek, szef przychodni FAP (na zdjęciu powyżej) podkreśla, że fizjoterapia dobrze
sprawdza się w leczeniu chorób
wynikających ze sposobu wykonywania pracy. „Jeszcze kilkanaście lat temu najczęściej występującą chorobą zawodową
było zawodowe uszkodzenie
słuchu. Jednak ze względu
m.in. na zmianę parku maszynowego, który emituje mniej hałasu, przypadki te występują
zdecydowanie rzadziej – podkreśla Marek Wyporek. Najczęściej rozpoznawaną chorobą zawodową wśród pracowników
FAP jest obecnie tzw.: zespół
cieśni nadgarstka. Nasi pracownicy muszą bowiem wykonać
setki tysięcy ruchów monotypowych dłoni. W efekcie po pewnym czasie ludziom zaczynają
doskwierać pierwsze dolegliwości: zaburzenie czucia w obrębie
palców” – wyjaśnia szef przychodni.

Nieleczony zespół
cieśni nadgarska
powoduje nie tylko
zaburzenie czucia
i bóle, ale może doprowadzić do wypadania z dłoni
trzymanych przedmiotów. Nie należy
zatem czekać, aż
objawy się nasilą
i od razu korzystać
z pomocy specjalistów przychodni działających w Fiat Auto
Poland. Lepiej zapobiegać niż
leczyć. Dlatego tak dużą wagę
przywiązuje się do regularnie
odbywających się badań okresowych. Podczas nich lekarze
przychodni w FAP ściśle współpracują z inspektorami BHP,
którzy informują, w jakich warunkach pracuje dana osoba
i na co szczególnie jest narażona. „Zawsze próbujemy wyeliminować schorzenie albo je
ograniczyć, włączając między
innymi leczenie fizykoterapeutyczne, które może je znacznie
opóźnić lub wyeliminować” –
wyjaśnia lekarz.
Mając tak różne możliwości zapobiegania rozwojowi chorób
oraz polepszenia jakości swojego życia, warto zastanowić
się nad wyborem najlepszej dla siebie propozycji
z różnorodnej oferty CRiK
bądź gabinetów fizykoterapeutycznych.
Podstawowy cykl zabiegów w gabinetach fizykoterapii obejmuje 10 dni.

Na stronie obok:
Ludmiła Mrozik
stosuje u
pacjentki Barbary
Lipowskiej zabieg
z wykorzystaniem
pola
magnetycznego.
Poniżej:
Jan Kaca
wykonuje zabieg
elektroterapii
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FIRMA
PARTNER FIATA

Argol Villanova

Lider w logistyce zintegrowanej
Jest jednym ze strategicznych partnerów Fiata.
Od lat współpracuje m.in. z FAP i FPT. Jest obecny
również w Łodzi i Bieruniu, gdzie zbudował
nowoczesne centrum magazynowe.
zdjęcia
Wojciech
Trojanowski
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W trakcie Włosko-Polskiego Forum Gospodarczego zorganizowanego przez Sistema Poland,
mieliśmy okazję zadać kilka pytań Piero Carlo Bonzano (na
zdjęciu poniżej), prezesowi Grupy Argol Villanova, która jest jednym ze strategicznych partnerów Fiata w logistyce. Ta włoska
grupa zatrudnia w sumie ponad
4000 pracowników, a jej roczne
przychody wynoszą około 400
milionów euro. Polskie oddziały
firmy, Sistema Poland i Villanova
Transport & Shipment, prowadzą
działalność na wielu frontach,
w takich miejscowościach jak
Tychy, Bielsko-Biała, Łódź (dla
firmy Indesit), Sosnowiec i Bieruń, a zatrudniają ogółem około

1500 osób. Forum gospodarcze
miało miejsce właśnie w Bieruniu, w nowej siedzibie Sistema
Poland. Mieści się ona w kompleksie zbudowanym niedawno
w pobliżu Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej dzięki inwestycji greenfield, która pochłonęła 150 milionów złotych,
IK

Filippo
Gallino

łącznie ze współfinansowaniem
ze strony Unii Europejskiej.
Ostatnio firma, którą Pan
kieruje, zmieniła nazwę.
Dlaczego?
Grupa Argol Villanova powstała
poprzez fuzję dwóch spółek,
właśnie Argol i Villanova. Obie
działały w tym samym sektorze
biznesowym, w logistyce, ale
w różnych segmentach i bazując na różnych kompetencjach.
Fuzja ta nie polegała jedynie na
nabyciu kapitału, ale na rzeczywistej integracji wzajemnie uzupełniających się działalności.
Jaki był wkład
poszczególnych spółek?
Villanova (a wraz z nią Sistema),
oprócz segmentu transportu

i wysyłek, posiada specyficzne
kompetencje
logistyczne
w branży motoryzacyjnej, artykułów gospodarstwa domowego, żywności i napojów, jak również, choć w mniejszej mierze,
w przemyśle wydawniczym.
Argol natomiast specjalizuje się
w zarządzaniu spedycją lotniczą
(air logistics), w logistyce obronnej i przemysłowej (głównie
w zakresie urządzeń i instalacji
przemysłowych), logistyce z zakresu energii i opakowań. Działa
również w branży transportu ładunków nienormatywnych.
Połączenie tych dwóch „światów” tworzy więc grupę będącą
w stanie oferować niezwykle
szeroką gamę usług specjalistycznych w obszarze logistyki,
której powołaniem jest „partnerowanie” w działalności biznesowej wielkim grupom międzynarodowym.
Integracja firm Argol
i Villanova była ważna
z geograficznego punktu
widzenia?
Tak, również ten aspekt był dla
nas bardzo ważny. Argol, poza
Włochami prowadzi szeroko zakrojoną działalność w Chinach
i Stanach Zjednoczonych, a Villanova zwiększyła swą obecność w Brazylii i w Polsce oraz
w Północnej Afryce. Pod tym
względem więc spółki te wzajemnie się uzupełniają, co
stanowi podstawy dla dodatkowego rozwoju w skali międzynarodowej.
Czy można mówić
o znaczącym efekcie
synergii pomiędzy tymi
dwoma podmiotami?
Jak najbardziej. Wystarczy
wspomnieć tutaj o wzbogaceniu
bagażu doświadczeń i wiedzy
nabytej latami przez specjalistów z inżynierii logistycznej,
które były doskonalone w różnych zakresach. Cała Grupa
umocniła się dzięki poszerzeniu
gamy
oferowanych
usług
i obecności międzynarodowej.

Nasi klienci coraz częściej oczekują od nas wsparcia ich w projektach
międzynarodowych,
m. in. gwarancji wysokiego poziomu usług i jakości, a także
zapewnienia doskonałych rozwiązań w zakresie nowych rodzajów działalności.
Nastąpiły jeszcze jakieś inne
zmiany, np. w siedzibie?
Grupę Argol Villanova ustanowiono w Casale Monferrato,
czyli w historycznej siedzibie Argolu, i tam umieszczono służby
centralne nowej Grupy. Placówka spółki Villanova pozostanie
jednak jednym z naszych najważniejszych centrów logistycznych. Oczywiście obok wielu innych, na przykład niezwykle
ważnego centrum w Livorno,
w Toskanii, gdzie pracujemy na
rzecz General Electric w sektorze energetycznym. Na całym
świecie dysponujemy 60 oddziałami, z czego 35 z nich znajduje
się we Włoszech, 7 w Polsce.
Jak bardzo ważny jest dla
Was rynek polski?
To jeden z naszych głównych
rynków. Jesteśmy tutaj od 16 lat
i zamierzamy rozwinąć w Polsce
zarówno działalność już istniejącą, jak i otworzyć nową. Chodzi
przede wszystkim o klientów,
z którymi współpracujemy już
we Włoszech lub w innych częściach świata, na przykład General Electric. Nowe wielozadaniowe centrum logistyczne

Na obu
zdjęciach
nowe centrum
magazynowe
w Bieruniu

w Bieruniu, w którym właśnie się
znajdujemy, stanowi część naszej strategii rozwoju w Polsce.
W przyszłości będzie ona skupiona zarówno w sektorze motoryzacyjnym, jak i na innych
sektorach przemysłowych. Poza
tym, mając na uwadze również
wysoki poziom przygotowania
i wszechstronność polskiego
personelu, rozważamy otworzenie tutaj nowej spółki zajmującej
się badaniami i rozwojem inżynierii logistycznej.
Czym jest dla Pana Fiat?
Był i jest dla mnie szkołą życia.
Także dla mojego ojca, który
w 1952 roku założył naszą firmę.
Za każdym razem, kiedy Fiat
nas o coś prosił, zawsze staraliśmy się zaspokoić jego wymogi
i za nim podążać. I nigdy tego
nie żałowaliśmy, ponieważ w dużej mierze to dzięki Fiatowi zdołaliśmy zmodernizować działalność i doskonalić nasz profesjonalizm i know-how.

SPOTKANIE

Włosko-Polskie

Forum Gospodarcze
12 października, w Bieruniu, w siedzibie Sistema
Poland, odbyło się II Włosko-Polskie Forum
Gospodarcze, pod patronatem ambasadora Republiki
Włoskiej w Polsce Riccardo Guariglia, minister
Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej,
burmistrza Bierunia i starosty bieruńskolędzińskiego. Na forum skupiono się na korzyściach
płynących z inwestowania w Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, która – na powierzchni 38 ha
– obejmuje również terytorium Bierunia. Mowa
o strefie, która ze względu na strategiczne położenie
i infrastrukturę oferuje ogromne możliwości
inwestycyjne. Sistema Poland, w roku 2010, dzięki
determinacji jej prezesa Dino Grasso i wsparciu
władz Bierunia, była pierwszą spółką, która
zdecydowała się zbudować swoje centrum
magazynowe na terenie sąsiadującym z KSSE.
Wśród gości forum, oprócz przedstawicieli instytucji
publicznych pojawili się menedżerowie największych
firm włosko-polskich i ich partnerzy handlowi.
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PRODUKT
FIAT BANK

Przedłużona

gwarancja

Fiat Bank Polska we współpracy z TWG Services
Limited zaoferował klientom nowy program
ubezpieczeniowy, który oferuje zabezpieczenie
samochodu po okresie gwarancji producenta.
bezpieczenie Awarii Elektromechanicznej o nazwie „Przedłużona Gwarancja” to interesująca propozycja, zapewniająca spokojną podróż klientom korzystającym
z tej propozycji. Sprawia, że
w przypadku awarii samochodu,
który został objęty programem,
koszty części podlegających wymianie jak i robocizny pokryje
ubezpieczyciel. W odróżnieniu
od wielu podobnych produktów,
oferowanych na rynku ubezpieczeniowym przez inne marki,

U
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oferta Fiat Bank wyróżnia się
jednym z najwyższych wskaźników części objętych ubezpieczeniem. Sięga bowiem aż 96%.
Ubezpieczeniem mogą zostać
objęte wszystkie nowe samochody Grupy Fiat Group Automobiles, czyli marek Fiat, Fiat
Professional, Alfa Romeo, Lancia
oraz Jeep, które zostały zakupione w autoryzowanej sieci dealerskiej na terenie kraju. Minimalny
okres obowiązywania ubezpieczenia wynosi rok, zaś maksymalny dla samochodów osobo-

wych to 7 lat, przy czym przez
pierwsze dwa lata obowiązuje
gwarancja producenta. Wyjątkiem są samochody marki Fiat
Sedici, w którym gwarancja producenta obejmuje pierwsze trzy
lata użytkowania. Samochody
dostawcze Fiat Professional mogą korzystać z nowej oferty ubezpieczeniowej przez 5 lat, przy
czym pierwsze dwa lata obowiązuje gwarancja producenta.
Argumentem przemawiającym
za skorzystaniem z oferty „Przedłużona Gwarancja” jest także

brak limitów kilometrów dla
wszystkich samochodów osobowych z Grupy Fiat. W ten
sposób klient gwarantuje sobie
komfort psychiczny i bezpieczeństwo finansowe niezależnie
od tego, jaką odległość pokona
w czasie trwania ubezpieczenia.
Jedynie dla samochodów marki
Fiat Professional limit kilometrów
został określony na poziomie
200 tysięcy kilometrów.
Wykupując pełny pakiet klient
otrzymuje jeden z najszerszych
zakresów ochrony, który obejmuje mechaniczne, elektryczne,
elektroniczne oraz hydrauliczne
i pneumatyczne podzespoły pojazdu. Ochrona dotyczy zarówno silnika wraz z układem przeniesienia napędu, jak i układów
odpowiadających za bezpieczeństwo i komfort użytkowania
samochodu. Wraz z certyfikatem lub polisą klient otrzymuje
warunki ubezpieczenia z dokładną listą części objętych ubezpieczeniem oraz przypomnieniem
o regularnych przeglądach w Autoryzowanych Stacjach Obsługi
sieci Fiat Auto Poland w celu zapewnienia ciągłości gwarancji.
Ubezpieczenie może zostać
opłacone gotówką lub z kredytu
na zakup samochodu oferowanego przez Fiat Bank.
Korzyści z zakupu ubezpieczenia „Przedłużonej Gwarancji”
jest bardzo wiele. W przypadku

CIESZ SIĘ PODRÓŻAM
I
W NIESKOŃCZONOŚĆ

awarii klient może
przede wszystkim skorzystać z profesjonalnej obsługi napraw
w Autoryzowanych
Stacjach Obsługi serwisowej sieci sprzedaży Fiat Auto Poland. Ubezpieczyciel
pokrywa koszty napraw, wymiany wadliwych komponentów na oryginalne
części zamienne, a
naprawa samochoPRZEDĚUōONA GWARANCJA
du może odbywać
 2 lata gwarancji prod
ucenta plus dodatkowo
się w Polsce oraz
do 5 lat PrzeděuŎonej Gwa
 Brak limitu kilometrów
rancji*
**
we wszystkich kra Wysokiej jakoİci usěu
gi i oryginalne czõİci zam
jach Unii Europejienne
 Pomoc drogowa i nap
rawa
skiej.
w roku, 7 dni w tygodniu w caěej Europie – numer telefonu aktywny 365
, 24 godziny na dobõ
dni
 Ěatwy sposób nabycia
Właściciel samo– gotówka lub atrakcyjne
finansowanie
wraz z zakupem samoch
odu
chodu i polisy wy* w oparciu o odrõbny
kontrakt „Ubezpieczenia
Awarii Elektromechanicznej”
** w przypadku Fiat Profe
dłużającej fabryczssional limit wynosi 200.0
00 km, a ěáczny okres gwara
ncji wynosi 5 lat
ną gwarancję może także korzystać
z ochrony Assistance, która zawiera: pomoc drogową, naprawy na
miejscu (Polska),
samochód zastępczy, powrót kom, będą aktywpasażerów lub kontynuację po- ne w całej Europie przez 365 dni Powyżej plakat
dróży, pokrycie kosztów hotelu, w roku, 7 dni w tygodniu, 24 reklamujący
a także odbiór naprawionego godziny na dobę. W przypadku akcję
samochodu jako kontynuację sprzedaży samochodu właścifabrycznego Assistance. Klient ciel może przenieść prawo
może być także pewny, że tele- do gwarancji na kupca, co bezfony awaryjne (Assistance), de- sprzecznie stanowi dodatkową
dykowane poszczególnym mar- wartość oferty.
PrzeděuŎona Gwarancja
to program ubezpieczeniow
y oferowany przez Fiat Bank
Polska S.A. we wspóěpracy
Naprawy sá wykonywane
z London General Insuran
i limitach odszkodowania przez Autoryzowaná Sieã Serwisowá Fiat Auto
ce Company Ltd.
naleŎy zapoznaã siõ z warunka
Poland
mi ubezpieczenia. Wiõcej S.A. Aby dowiedzieã siõ wiõcej o ubezpieczeniu,
informacji moŎna uzyskaã
w salonach dealerskich obowiázkach ubezpieczonego, wyěáczeniach
oraz na stronie www.ﬁatbank.
pl.

W PIGUŁCE

Partnerzy programu
Ubezpieczenie oferowane jest przez Fiat Bank Polska, który wraz
z FGA Leasing są częścią FGA Capital (spółka joint venture Fiat
Group Automobiles oraz Credit Agricole), prowadzącej działalność
w 14 krajach i zarządzającej działalnością finansową wspierającą
sprzedaż producentów samochodów marek Fiat, Alfa Romeo,
Lancia, Abarth, Fiat Professional oraz Jeep i Iveco.
Fiat Bank finansuje sprzedaż samochodów wszystkich marek
oferowanych w salonach sieci sprzedaży Fiat Auto Poland,
produktów ubezpieczeniowych oraz towarów i usług
serwisowych oferowanych przez punkty dealerskie.
Czternastoletnie doświadczenie na rynku usług finansowych

zostało poparte licznymi wyróżnieniami branży finansowej. Fiat
Bank tryumfował między innymi w organizowanym w 2009 roku
przez Miesięcznik Finansowy Bank rankingu 50 największych
banków w Polsce w kategorii Banki komercyjne. W kolejnym roku
zwyciężył w kategorii Banki samochodowe.
Informacji o aktualnej ofercie kredytowej Fiat Banku oraz
warunkach, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania
kredytu, udzielą pracownicy salonów dealerskich Fiat Auto Poland.
Partnerem oferty „Przedłużona gwarancja” jest London General
Insurance Company Ltd. Na rynku polskim w jego imieniu działa
The Warranty Group Service Limited, Oddział w Polsce.
Natomiast naprawy samochodu w ramach ubezpieczenia są
wykonywane przez Autoryzowaną Sieć Serwisową Fiat Auto Poland
na terenie całego kraju.
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FIRMA

NEWSY

1 MILION
FIATÓW 500

Z TYCH I TOLUCA
Wschodu. Milionowy Fiat 500 to
wersja Lounge, polakierowana
trójwarstwowym, eleganckim
perłowym lakierem nadwozia Biała
Perła, napędzana silnikiem
benzynowym 1,2 o mocy 69 KM.
Jak każda „500” jest to pojazd
unikalny. Dzięki tysiącom
możliwych kombinacji kolorów
karoserii, wystroju wnętrza, wersji
silnikowych, zasilania i opcji
wyposażenia – wśród miliona
powstałych dotąd Fiatów 500
naprawdę trudno znaleźć dwa
identyczne egzemplarze.

Z linii produkcyjnej Fiat Auto
Poland w Tychach zjechał
milionowy egzemplarz Fiata 500.
Milion egzemplarzy modelu
wyprodukowano od 2007 roku
w dwóch fabrykach – w Tychach
oraz w meksykańskim Toluca,
gdzie model ten wytwarzany jest
od 2011 roku. Samochód
sprzedawany jest obecnie w ponad
100 krajach całego świata –
począwszy od Włoch, przez
Brazylię, Republikę Południowej
Afryki i Japonię, aż po Stany
Zjednoczone i rynki Bliskiego

Z GRUPĄ FIAT

PRZYJEMNE
ŻE!
ZIMOWE PODRÓ

ZIMA POD KONTROLĄ

LA SAMOCHODU
ZIMOWA KONTRO
bezpieczną jazdę za
któw wpływających na
Sprawdzenie 15 pun
owe do
cki i tarcze hamulc
Specjalny rabat na klo
Zapytaj o promocyjną

gi Klienta.

ofertę w Biurze Obsłu

zł.
%.

Przed zimą warto pomyśleć o odpowiednim przygotowaniu samochodu
do zbliżających się trudnych miesięcy na drogach i zadbać o jego stan
techniczny. Aby kierowca mógł skontrolować i przystosować swój samochód
do zimy, Fiat Auto Poland już w październiku rozpoczął sezonową akcję
serwisową „Przyjemne zimowe podróże”. Podczas niej autoryzowane
serwisy Fiat Auto Poland oferują w promocyjnej cenie kontrolę samochodu,
podczas której sprawdzonych zostanie 15 najistotniejszych podzespołów
mających wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Właściciel samochodu
przekona się zatem, jaki jest stan układu hamulcowego: klocków, tarcz
i przewodów hamulcowych, a także układu zawieszenia: amortyzatorów,
wahaczy, stabilizatorów. Sprawdzane są też inne ważne elementy: opony,
pióra wycieraczek, oświetlenie i akumulator. W przypadku zdiagnozowania
jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu
podzespołu autoryzowany serwis zaoferuje klientowi możliwość
przeprowadzenia natychmiastowej naprawy.

MUZYKA
INSPIROWANA
GÓRAMI

MEGA-ZLECENIE
W NIEMCZECH

Festiwal Kompozytorów Polskich im. prof. Henryka
Mikołaja Góreckiego w Bielsku-Białej od siedemnastu lat
prezentuje wybitnych twórców muzyki polskiej. Poprzednie
edycje tego wyjątkowego wydarzenia muzycznego
poświęcone były między innymi muzyce Chopina, Witolda
Lutosławskiego, Stanisława Moniuszki, Mieczysława
Karłowicza, Henryka Wieniawskiego i Grażyny Bacewicz.
W tym roku inspiracją imprezy, wspieranej od początku
przez Fiat Auto Poland, była muzyka górska. Odbywający
się od 9 do 14 października Festiwal poświęcony był
bowiem 130. rocznicy urodzin Karola Szymanowskiego
i 80. Wojciecha Kilara. Program urozmaiciły Nieszpory
Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza, które
uświetniły obchody 12. Dnia Papieskiego.

Spółka Iveco wygrała przetarg na dostawę ponad 150 autobusów dla
Deutsche Bahn Fuhrpark Service, największej niemieckiej firmy
transportowej. Zamówienie to dotyczy autobusu międzymiastowego
Crossway Low Entry, a dostawa rozpocznie się w 2013 roku. Deutsche
Bahn będzie korzystał z autobusów Iveco w swojej sieci transportu
miejskiego i regionalnego, która każdego dnia obsługuje około dwóch
milionów pasażerów. Działalnością tą zarządza DB Regio Bus poprzez
obszerny system firm zrzeszonych w całych Niemczech.

46. MIĘDZYNARODOWY RAJD ŻUBRÓW
Automobilklub Krakowski zorganizował w dniach 9-10
listopada 46. Międzynarodowy Rajd Żubrów. Jest to impreza
organizowana dla byłych zawodników i działaczy sportu
samochodowego. Jej inicjatorem był w 1966 r. Sobiesław
Zasada. Tegoroczny Rajd Żubrów wystartował w Łapanowie,
a metę usytuowano w Zakopanem. Na trasie, liczącej
200 km, startowały też samochody Grupy Fiat – załoga
Wiesław Mrówczyński – Janusz Wojtyna, jadąca fabryczną
Alfą Romeo Giulietta 1750 TBi Quadrifoglio Verde zajęła
drugie miejsce, ustępując na mecie tylko załodze państwa
Zasadów. Dobre wyniki na OS-ach osiągnęły też załogi
startujące samochodami Abarth, tj. Andrzej Jaroszewicz –
Alicja Grzybowska na Abarth 500C (6 miejsce) i Tomasz
Szmandra – Tomasz Popielewicz na Abarth 500 (13 miejsce).
Rewelacyjnie przejechała rajd także załoga Jacek Jurecki –
Arkadiusz Raszewski na Abarth 500 Esseesse (startowali
poza klasyfikacją ze względów regulaminowych).
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JAZZOWA JESIEŃ
W BIELSKU-BIAŁEJ
Często podkreśla się, że to jeden z najmłodszych,
a mimo to najważniejszych i najbardziej cenionych
festiwali w Polsce. Jazzowa Jesień od dziesięciu lat
oferuje publiczności spotkania z jazzem
na najwyższym poziomie. Od chwili, kiedy
dyrektorem artystycznym imprezy został Tomasz
Stańko, do Bielska-Białej zaczęły zjeżdżać
największe gwiazdy tego gatunku. W tym roku,
na organizowanym od 14 do 18 listopada festiwalu,
wspieranym także przez Fiat Auto Poland, zagrały

FIAT AUTONOMY
W CHINACH
Na Wystawie Sprzętu Pielęgnacyjnego i Rehabilitacyjnego w Pekinie Fiat
po raz pierwszy zademonstrował swoje technologie mobilności osób
niepełnosprawnych. Firma dzieliła ekspozycję z włoską spółką Italian Group
Innovative Solutions (IGIS), pokazując m.in. samochód Fiat Viaggio (model
produkowany w Chinach przez GAC-Fiat joint venture) w wersji specjalnej,
która umożliwia prowadzenie pojazdu przez osoby o ograniczonych
możliwościach ruchowych. Kolejnym eksponatem jest, stworzony wspólnie
z IGIS pod egidą Fiat Autonomy Program, symulator jazdy MG2F pozwalający
dokonywać oceny wysiłku osób niepełnosprawnych pod kątem optymalnego
dostosowania funkcjonalności modeli samochodów do potrzeb i wymagań
tych osób. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Fiat rozprowadził na rynkach
Europy i Brazylii ponad 107.800 pojazdów dla niepełnosprawnych (pod egidą
Fiat Autonomy Program), sprzedając w najlepszym jak dotąd roku 2009
ponad 21.600 samochodów tego typu.

między innymi gwiazdy takiego formatu, jak Jan
Grabarek Group razem z Trilokiem Gurtu, Joshua
Redman wraz z zespołem James Farm oraz Billy Hart
Quartet (na zdjęciu). Tomasz Stańko zaprosił także
muzyków amerykańskich i latynoskich do swojego
sekstetu i jak co roku zachwycił miłośników jazzu
obecnych na tym specjalnym koncercie.

NOWY MODEL MASERATI QUATTROPORTE
Marka Maserati zaprezentowała w prapremierze nową wersję
Quattroporte, która zadebiutuje oficjalnie w styczniu podczas
Salonu Samochodowego w Detroit. „Maserati stoi dziś przed
bezprecedensowym wzrostem przemysłowym i strategicznym,
który przyniesie roczną produkcję wielkości 50 tys. samochodów
w 2015 roku. Jest to wyzwanie, do którego Maserati
przygotowała się skrupulatnie i na które wszyscy oczekujemy
z niecierpliwością” – powiedział Harald Wester, CEO Maserati.
„Mowa o wzroście bazującym na trzech nowych modelach
i dwóch nowych segmentach rynku” – dodaje Wester. „Nowy
Maserati Quattroporte to luksusowa sportowa limuzyna
o wysokich osiągach oraz zewnętrznym lekkim i opływowym
designie, który uwypukla wrodzony sportowy charakter
i dynamizm istniejący w tym modelu” – uzupełnia Lorenzo
Ramaciotti, dyrektor designu Maserati. Nowe i innowacyjne
silniki Maserati Quattroporte zaprojektowane i rozwinięte
zostały przez inżynierów Maserati i Ferrari, a produkowane
będą w zakładzie Ferrari w Maranello.
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DNI HDK-PCK

9 listopada w Tychach odbyły się coroczne obchody Dni
Honorowych Dawców Krwi Koła PCK i Klubu Honorowych
Dawców Krwi przy Fiat Auto Poland. Mówiono o inicjatywach,
które obejmowały opiekę nad chorymi, pomocy dzieciom
niepełnosprawnym z przedszkola nr 12 w Tychach, a także
o najważniejszej działalności, czyli akcjach oddawania krwi.
W tym roku udało się już pozyskać 1920 litrów krwi, z czego
krwiodawcy Koła PCK i Klubu HDK przy FAP – liczącego 600
zarejestrowanych krwiodawców, w tym 390 czynnych członków –
oddali aż 400 litrów. Najbardziej aktywni w pracach klubu i koła
byli: Leszek Prałat, Zbigniew Kieras, Włodzimierz Erling, Paweł
Bojczuk, Andrzej Czerniak i Krzysztof Stachowicz. Co roku
najlepszym wręczane są także odznaczenia. W tym roku Kapituła
Odznaki Honorowej PCK przy Zarządzie Głównym Odznaką
Honorową PCK II stopnia wyróżniła Krzysztofa Stachowicza,
a III stopnia – Pawła Bojczuka. Natomiast Śląska Okręgowa Rada
HDK-PCK w Katowicach odznaką Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi po oddaniu honorowo 18 litrów krwi wyróżniła Piotra
Mazurowskiego i Józefa Pytla, po oddaniu honorowo 12 litrów
Mirosława Działka, Krzysztofa Marczaka i Damiana Józefowicza,
a po oddaniu 6 litrów krwi Michała Stelmaszka i Rafała Manna.

ŚLĄSKA JESIEŃ GITAROWA
Podczas 14. Międzynarodowego
Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa”,
odbywającego się w Tychach od 13
do 20 października, tyscy melomani
mieli możliwość wysłuchania
największych gwiazd muzyki
gitarowej. Wśród nich m.in.:
brazylijskiego kwartetu Assad
Family, japońskiego wirtuoza gitary
Kazuhito Yamashita, a także José
Antonio Rodrigueza. Imprezie od lat
towarzyszy Konkurs Gitarowy im.
J. E. Jurkowskiego, przeznaczony
dla adeptów tego instrumentu, dla

których zwycięstwo jest często
przepustką do kariery. W tym roku
spośród ponad dwudziestu młodych
gitarzystów do finału wybrano
czterech, przed którymi postawiono
nie lada zadanie - zagranie koncertu
gitarowego z towarzyszeniem
Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy
„Aukso” pod dyrekcją Marka Mosia.
Zwycięzcą konkursu został, Florian
Larousse (na zdjęciu). Młody
Francuz zachwycił swoim
wykonaniem zarówno jurorów,
jak i publiczność.

GOŚCIE
Z CASSINO
W TYCHACH

Pod koniec października w Tychach gościła 29-osobowa
grupa z Cassino, włoskiej miejscowości będącej od roku
1977 miastem partnerskim Tychów. W skład włoskiej
delegacji wchodzili m.in. przedstawiciele władz
samorządu i radni, a także uczniowie szkół średnich.
Włosi, którzy przyjechali na zaproszenie prezydenta Tych
Andrzeja Dziuby, byli także gośćmi zakładu Fiat Auto
Poland w Tychach. Wzięli ponadto udział w koncercie
finałowym Śląskiej Jesieni Gitarowej, zwiedzili Kraków
i były obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Włoscy
uczniowie spotkali się także z tyską młodzieżą ze szkół
licealnych. W zamiarze władz Cassino i Tych ma to być
początek wymiany młodzieży z obu miast.
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LUDZIE
WYWIAD

Włoskie
Anna Lubertowicz-Sztorc

emocje

Odkąd pamiętam bardzo dużo piszesz
o włoskich samochodach i włoskich
stylistach. Co jest tego powodem?
Moja prababcia była Włoszką, widocznie mam
jeszcze włoskie geny. A tak poważnie, rzeczywiście fascynuje mnie włoska motoryzacja. Dotyczy
to zarówno historii jak i designu. Ma w sobie coś
niepowtarzalnego, szalonego, nieprzewidywalnego. Jej napędem nie jest wyrachowanie, lecz emocje. Odnoszę wrażenie, że to samo dotyczy wielu
innych dziedzin życia, np. kuchni.
Czy są marki włoskie albo modele
samochodów, które darzysz szczególną
sympatią?
Włosi mają takie marki, że można dostać rozdwojenia jaźni. Oczywiście numerem 1 jest Ferrari, ale
te auta pozostają w sferze mało realnych marzeń.
Od czasu do czasu jeżdżę nimi, są fantastyczne,
ale w Polsce raczej bym się zdecydował na Maserati, bo jest lepiej dostosowane do codziennego
użytku i lepiej znosi nasze
„polskie drogi”.

Wojciech Sierpowski,
znany dziennikarz
motoryzacyjny, wieloletni
juror konkursu Car of the
Year opowiada o włoskiej
motoryzacji, jej sukcesach
i szansach.
Szczególnym
sentymentem
darzę roadstery.
Kiedyś miałem
Fiata 124 Spider.
Później bardzo
lubiłem jeździć
Barchettą
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nych projektów pachnących świeżością. Już
w okresie międzywojennym włoscy styliści błysnęli
swoim talentem i wyczuciem artystycznym, po
czym przez dziesiątki lat pracowali na swój wizerunek, wielokrotnie dowodząc, że włoski design
jest najlepszy na świecie. W czasie tych dziesięcioleci ich nazwiska stały się znanymi markami, a zarazem pojęciem o silnym wydźwięku. Nic dziwnego, że firmy, które słono płacą za projektowanie,
chcą pochwalić się takim autorstwem. Te pięknie
brzmiące, dźwięczne nazwiska włoskie nobilitują
design, a co za tym idzie – cały samochód.

Moim typem jest Maserati GranTurismo Sport Automatic. Niedawno spędziłem w nim dwa dni – rewelacja. Gdybym miał kasę na takie cacko, miałbym problem, bo wielkim rywalem byłaby Alfa Romeo 8C Competizione. Również i tym autem
jeździłem dwa dni i to na torze Balocco, gdzie nie
strach pojechać tak jak by się chciało. Najpierw
Coupé, później Spider – tego nie da się zapomnieć. Ale na co dzień rozsądniej jest mieć auto
funkcjonalne, takie jak Fiat 500L, ewentualnie Punto albo Panda. Nawiasem mówiąc, bardzo cenię
te samochody za wygodne wsiadanie i doskonałą
pozycję za kierownicą. Jeśli chodzi o silniki, preferuję silnik Multijet z Bielska-Białej. Zapewnia dobre
osiągi i jest przyjacielem portfela.
Co sądzisz o powrocie do dawnych nazw
i wzorców, czyli o tendencji retro?
Osobiście bardzo cenię powroty do korzeni –
zwłaszcza gdy stanowią tak dobrą interpretację
jak w przypadku Fiata 500 czy też Multipli. O ile
500-ka była strzałem w dziesiątkę, nowa Multipla
nadmiernie wyprzedziła swoją epokę w designie.
Natomiast pod względem koncepcji nie miała sobie równych. Najlepiej wiedzą i doceniały to rodziny np. z trójką dzieci. Może lukę po Multipli będzie
w stanie zapełnić 7-miejscowa wersja Fiata 500L.
Co takiego szczególnego jest w Bertone,
Giugiaro, Pininfarinie, Zagato, że koncerny,
dla których pracują, chętnie się tym chwalą?
Ośrodek Bertone obchodzi 100-lecie swojego istnienia, Giorgetto Giugiaro stylizuje samochody
od 55 lat, ośrodek Pininfarina od 83 lat, Zagato
od 94 lat. Nie chodzi mi o statystykę, lecz o zwrócenie uwagi na bogate doświadczenie, niesamowity dorobek i ciągłą gotowość do konstruktyw-
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Giorgetto
Giugiaro stał się
częścią historii
światowego
designu.
Rozmowa
w stylizowanym
przez niego
Fiacie Punto

Od lewej:
Wojciech
Sierpowski
organizator
DesignForum,
Wiesław Wiatrak
(stylista Beskida),
Zbigniew Maurer
(Alfa Romeo),
w tle rysownicy
podczas
konkursu

Który z ośrodków lub stylistów cenisz
najbardziej?
Nie mam wątpliwości – Giorgetto Giugiaro. Zawsze
był i jest moim idolem. To facet o wielkim talencie,
niezwykłej fantazji i niewyczerpanych zasobach pomysłów. Kiedyś marzyłem o tym, żeby go poznać.
Na początku lat 90. zacząłem odwiedzać jego
ośrodek. W 1999 roku jako jedyny z polskich
dziennikarzy, przy okazji światowego konkursu Car
of the Century, miałem okazję uczestniczyć w wyborze „stylisty stulecia”. Na zakończeniu tego konkursu w Las Vegas posadzono mnie przy stole stylistów, wśród których byli Giorgetto Giugiaro i jego
syn Fabrizio. Zaprzyjaźniliśmy się, czego efektem
były moje częste wizyty i rewizyty... ich samochodów koncepcyjnych podczas wielu wystaw, jakie
organizowałem podczas Poznań Motor Show.
Założyłeś klub DesignForum,
zorganizowałeś wiele konkursów
rysowniczych…
Najbardziej utkwił mi w pamięci konkurs związany
z Alfą Romeo, który kilka lat temu odbył się na stoisku DesignForum podczas jednego z Poznań Motor Show. To było spotkanie trzech pokoleń polskich stylistów. Jurorami byli: Wiesław Wiatrak, który na początku lat 80. stylizował Beskida, Zbigniew
Maurer – stylista Alfy Romeo, współtwórca między
innymi modelu 156 i 8C Competizione, a w kon-

nie pracujemy już nad 12 wydaniem AutoRok.
Taki rocznik ma sens, bo dziś nie zbiera się już gazet. Natomiast kolekcja takich roczników na półce
stanowi lub będzie stanowiła kopalnię wiedzy i informacji, do których zawsze można powrócić.
Rysowanie
Wojtka
Sierpowskiego
rozpoczęło się
od
naszkicowania
następcy
Fiata 126p.
Obok: wizja
przyszłego Fiata
Cinquecento
w japońskiej
gazecie

kursie jak zwykle brało udział wielu naszych młodych rysowników, którzy chcieliby pójść w ślady
Zbyszka. Naszym celem jest umożliwienie młodym
rysownikom bezpośredniego kontaktu z profesjonalistami, wspólne warsztaty rysownicze, uzyskanie rad i wskazówek ułatwiających dalszy rozwój
talentu. I wreszcie wizyty w ośrodkach designu,
które w przypadku kilku rysowników zaowocowały
zatrudnieniem w ośrodkach designu.
Uprawiałeś sport samochodowy. Co dało ci
ściganie się?
Przypadek sprawił, że również i ściganie moje było związane z włoskim sprzętem. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych Zastavą 1100 p, Fiatem
128 Sport 1300 jeździłem w rajdach i wyścigach.
Nie były to najszybsze samochody, ale wystarczyły, by odnieść zadowalające mnie sukcesy. Jeszcze pojawił się krótki epizod z Fiatem 124 Spider,
ale w odróżnieniu od Abartha 124 Rally, o którym
marzyłem, wersja 1.8 była po prostu spacerówką.
Koszty startów skłoniły mnie do refleksji i podjęcia
trudnej decyzji. Na pozytywną nie było mnie stać
finansowo, a na negatywną – psychicznie. Można
powiedzieć, że nie podjąłem żadnej. Jedno jest dla
mnie pewne – rajdy i wyścigi nauczyły mnie wygrywać i przegrywać, a zdobyte umiejętności bardzo
przydają mi się podczas testowania samochodów.

Wyścigowe
i rajdowe
mistrzostwo
Warszawy,
a nawet
VI miejsce
w WSMP
niewiele
wniosło. Brak
sponsorów
zakończył
niejedną karierę

Twoje nowe hobby to modelarstwo RC –
skąd taki pomysł?
Wypada się przyznać; stara miłość nie rdzewieje.
Kilka lat szkolnych spędzonych w NRD zaowocowało przekonaniem, iż modelarstwo niesie ze sobą wiele cennych wartości. Obiecałem sobie, że
kiedyś wrócę do niego. Nastąpiło to wcześniej niż
się spodziewałem i w formie, o której kiedyś można było tylko pomarzyć. Mowa o zdalnie sterowanych samochodach, dokładniej określając – najpopularniejszej na świecie skali 1:10. W redakcji
zbudowaliśmy makietę toru wyścigowego o długości ok 60 m, bardzo szybko nasza kolekcja
modeli RC przekroczyła setkę. Zaczęliśmy wspierać zawody takimi modelami. Powstała seria wyścigowa Mascar Junior Cup i samochody marki
Mascar, do których rzeźbię formy karoserii. Chcieliśmy stworzyć stały powszechnie dostępny tor –
piękną wielką makietę, ale niestety władze Warszawy ani dzielnicy nie wykazały zainteresowania
obiektem, który mógłby przyciągać młodzież mającą takie hobby.
Czym jeszcze zajmuje się Motoryzacyjna
Agencja Sierpowski?
Organizujemy jazdy testowo-porównawcze dla
dziennikarzy z całej Polski. Ich ideą jest ułatwienie
dostępu do nowych modeli dziennikarzom przede
wszystkim z terenu i z małych redakcji, bezpośrednie porównanie konkurentów na tej samej trasie i wykonanie zdjęć, oraz kontakt z przedstawicielami firm na neutralnym gruncie. Zorganizowaliśmy już 64 takie spotkania testowe, których
efektem było pojawienie się wielu materiałów
w mediach.

Dziś już nie rysujesz i nie startujesz, to czym
zapełniasz wolny czas?
Po 20 latach przepracowanych w tygodniku motoryzacyjnym, postanowiłem się usamodzielnić.
Efektem jest kronika motoryzacji AutoRok – rocznik, który na ponad 400 stronach podsumowuje
to, co wydarzyło się w sezonie i przedstawia auta,
do których wsiądziemy w kolejnym sezonie. Obec-
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DANIE SPECJALNE
NORDIC WALKING

Na każdą
Mariusz
Kilian
zdjęcia
Fotolia

porę roku

Najlepszym, a jednocześnie najtańszym,
dostępnym wszędzie oraz każdemu środkiem
do zachowania zdrowia, właściwej sylwetki,
a także równowagi psychicznej jest ruch.
Jedną z jego odmian
jest rekreacja fizyczna,
uprawiana także
w formie sportu
amatorskiego, do
której należy
nordic walking.
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W

około powstaje coraz
więcej boisk, basenów
i siłowni. W większości
miejscowości nie bra kuje też
miejsc i parków, gdzie na świeżym powietrzu można z powodzeniem uprawiać różne formy rekreacji ruchowej – biegi, jazdę rowerem, spacery, a także marsz
z kijkami. Nordic walking, ostatnia z wymienionych dyscyplin, jest
stosunkowo nową odmianą aktywności fizycznej, której cechą
charakterystyczną jest wykorzystanie specjalnych kijków służących do odpychania się od podłoża, co angażuje ponad 90 procent mięśni posturalnych.
Ułatwianie sobie marszu w terenie
za pomocą jakiegoś prostego narzędzia nie jest niczym niezwykłym.
Ludzie już od dawna używali do
tego celu na przykład, znalezionego przy drodze kija. Górale w po-

konywaniu stromych odcinków
korzystają do dzisiaj z ciupagi będącej połączeniem siekierki i laski.
Także narciarze biegowi po sezonie zimowym trenują marsze przełajowe przy użyciu kijków.
Sposób poruszania się przy pomocy specjalnie do tego celu
zaprojektowanych kijków opracowano na przełomie lat osiemdziesią tych i dzie więć dzie sią tych
w Finlandii. Jego zasady ujęto
w system, który oparto na podbudowie teoretycznej. Z czasem
nordic walking stał się osob ną,
autonomiczną dyscypliną sportu,
kierującą się własnymi zasadami
i przepisami.

ZALETY NORDIC
WALKINGU

Intensywny rozwój marszu z kijkami zaczął się w drugiej połowie lat
dziewięćdziesiątych. Od kilku lat
dyscyplina ta jest obec na także
w Polsce i zdobywa coraz większą popularność. Nordic walking
ma bowiem wiele zalet: świetnie
dotlenia organizm, pozytywnie
wpływa na układ krążenia i oddechowy, pomaga utrzymać mięśnie
i stawy w dobrej kondycji, a także właściwą masę ciała, działa korzystnie u osób chorych na nadciśnienie tętnicze, a dzięki bardzo
częstemu kontaktowi z przyrodą,
wpływa również tonizująco na układ nerwowy człowieka.
Niektórzy uprawiając nordic walking nie zważają jednak na korzyści, jakie niesie z sobą ta dyscyplina sportu, ale kie rują się je dynie
modą. Zależy im głównie na tym,

51

pieniądze można uprawiać sport.
Nor dic wal king ja ko spo sób
na poprawę kondycji, zdrowia
oraz powrót do właściwej masy
ciała lub jej utrzy mania także nie
wymaga dużych nakładów finansowych. I co równie ważne, jest
do stęp ny w każ dym te re nie
i o każdej porze roku. Mogą go
uprawiać osoby z wszystkich
grup wiekowych, a także osoby
z nadwagą. Inną zaletą tej formy
aktywności są jej wła ściwości
zdrowotne. Nordic walking zmniejsza bowiem ryzyko odniesienia
urazów, angażuje niemal wszystkie grupy mięśniowe, a także
układ krążenia i oddechowy, odciąża stawy, poprawia koordynację ruchową i wreszcie pozwala
obcować z przyrodą.

DAWKOWANIE
WYSIŁKU

Tabela 1.
Podane wartości
należy traktować
jako ogólne, nie
uwzględniają
bowiem
indywidualnego
stanu zdrowia,
masy ciała i
innych. W razie
jakichkolwiek
wątpliwości
należy je
skonsultować
z lekarzem
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by inni widzieli ich z kijkami w dłoniach. Takie osoby często nie
potrafią robić tego właściwie,
a ich próby wyglądają nieco pociesznie i mogą nawet przynieść
wię cej szko dy niż po żyt ku.
W pewnym momencie kijki zaczynają bowiem im ciążyć i przeszkadzać. Te osoby powinny wziąć
pod rozwagę dwa wyj ścia: albo
chodzić na spacery bez kijków, albo nauczyć się robić to prawidłowo. Najlepszym wyjściem będzie
dołączyć do osób, które uprawiają nordic walking już jakiś czas, lub
skorzystać z zajęć z instruktorem.
Podstawowe informacje moż-

na znaleźć w różnych publikacjach; tematowi temu również
poświęcony jest ten tekst.
Motywacją do podjęcia każdej aktywności fizycznej powinna być
odpowiedzialność za własne zdrowie przejawiająca się dba łością
o właściwą kondycję i utrzymanie
odpowiedniej masy ciała. Brak ruchu i coraz gorsze nawyki żywieniowe powodują bowiem, że wielu ludzi zapada na choroby cywilizacyjne. Sytuacja taka zakrawa
tro chę na pa ra doks, bio rąc
pod uwagę że w ciągu ostatnich
dwóch dekad przybyło miejsc,
gdzie za darmo albo za niewielkie

W utracie wagi i poprawie kondycji fizycznej niezbędny jest odpowiednio dozowany wysiłek. Generalną zasadą jest dobór obciążeń
do indywidualnych możliwości
i nieforsowanie organizmu. Niestety częstym błędem jest zbyt intensywne rozpoczęcie treningów,
czego skutkiem będą zakwaszone mięśnie, przemęczenie, bóle
stawów, a to w konsekwencji
wpłynie na zniechęcenie do podjętej aktywności. Wysiłek fizyczny
powinien nam przynosić satysfakcję i przyjemność, dlatego najlepiej
stopniować go powoli, ale przede
wszystkim stosować w najprostszych formach.
Jednym z podstawowych parametrów, jakim należy się kierować

TĘTNO MAKSYMALNE PODCZAS TRENINGU
WIEK

TĘTNO MAX.:

TĘTNO DLA ROZGRZEWKI

TĘTNO TRENINGU DLA WZMOCNIENIA

W LATACH

220 - WIEK

I REKREACJI 50% T. MAX

I SPALANIA TŁUSZCZU 60-70% T. MAX.

20

200

100

120-140

30

190

95

114-133

40

180

90

108-126

50

170

85

102-119

60

160

80

96-112

70

150

75

90-105

w treningu, jest dobór właściwego tętna wysiłkowego. Najpierw
obliczamy tętno maksymalne według wzoru: 220 – wiek w latach
(na przykład osoba w wieku 40
lat: 220 – 40 = 180, tętno maksymalne wynosi 180). Następnie
obliczamy tętno dla odpowiedniego rodzaju wysiłku, np. dla r ozgrzewki i rekreacji fizycznej tętno
wynosi 50% tętna maksymalnego
(dla podanego wyżej przykładu,
będzie to: 50% ze 180 = 90), dla
treningu, którego efektem ma być
wzmacnianie mięśni oraz spalanie
tłuszczu, tętno wysiłkowe powinno wynosić 60-70% tętna maksymalnego (70% ze180 =126). Wartości te powinniśmy kontrolować
w trakcie ćwiczeń (patrz tabela 1).
Pomocny będzie w tym pulsometr,
czyli aparat mierzący puls i pokazujący wartość na wyświetlaczu
noszonym najczęściej na nadgarstku tak, jak ze garek. Obliczając tętno bez po mocy pulsometru wyniki należy zaokrąglić.
Rozpoczynając marsze z kijkami
nie narzucajmy sobie zbyt ostrego reżimu. Pamiętajmy też o rozpoczynaniu każdego treningu lekką rozgrzewką i kończeniu go
ćwiczeniami rozciągającymi. Walcząc z brakiem kondycji i niepotrzebnymi kilogramami nie zapominajmy, że zbieraliśmy je przez kilka lub kil kanaście lat, dla tego
w dwa miesiące ich nie zrzucimy,
a także nie osiągniemy olimpijskiej
formy.

ZASADY NORDIC
WALKINGU

Wzrok skierowany przed siebie,
sylwetka nieco pochylona do przodu, plecy wyprostowane, ręce
i nogi pracują naprzemiennie,
chwyt dłoni zamknięty, gdy kij
stawiamy z przodu, dłoń otwarta,
gdy kij jest z tyłu, po odepchnięciu łokieć prosty. Krok zaczynamy
od pięty, stopę odbijamy od podłoża dużym palcem, kijem odpychamy się do tyłu, a nie do góry.
Tak powinna wyglądać prawidłowa technika nordic walking.

Krok jest dłuższy niż przy zwykłym
marszu. Bardzo ważna jest kwestia prawidłowego sposobu chodzenia: lewa noga, prawa ręka
i na przemian. Część osób chodzi
„jednotaktowo”, lewa noga i lewa
ręka, co jest największym błędem
w mechanizmie ludzkiej mobilności, powoduje złą koordynację
mięśniową, zaburza pracę stawów
kończyn i kręgosłupa.
Trenować można w zasadzie
wszędzie, na upartego nawet
w hali sportowej, jednak o atrakcyjności tego sportu decyduje
kontakt z naturą w trakcie marszu
w miejskim parku, w lesie, na plaży czy w górach. Należy mieć
świadomość, że ob co wa nie
z przyrodą jest war tością samą
w sobie. Kijki pozwalają pewnie
poruszać się w naturalnym terenie,
dzięki czemu można powiedzieć,
że jest to w pewnym sensie marsz
na czterech kończynach. Kijki są
bowiem swego rodzaju przedłużeniem ramion, dającym dodatkowe
punkty podparcia.

cjalnie profilowaną rączką z paskami w formie ażurowej rękawiczki z możliwością regulacji jej
wielkości.

WYBÓR UBRANIA
I OBUWIA

Sport ten nie wymaga specjalnego stroju, należy jednak pamiętać
o właściwym jego dobraniu do pory roku i aktualnej pogody. Będziemy w terenie od 1 do 2 godzin
i w tym czasie aura może się zmienić. Najlepsze jest oczy wiście
ubranie sportowe, w zimnych porach roku należy ubierać się warstwowo, czyli na tzw. „cebulkę”.
Po rozgrzaniu się moż na zdjąć
część odzieży, na przykład bluzę
lub kurtkę, i przepasać ją wo kół
pasa lub scho wać do plecaka,
a później, jeśli zajdzie potrzeba,
z powrotem nałożyć na siebie.

Kijki do nordic
walking

KIJE ODPOWIEDNIE
DO MARSZU

Nordic walking uprawiamy za pomocą specjalnie skonstruowanych kijków, które różnią się
od narciarskich i trekkingowych.
Wykonane są one z aluminium lub
z kompozytu będącego mieszanką włókna szklanego i włókna węglowego. Wśród kompozytowych
lepsze są te z wyższą zawartością
włókna węglowego. W ofercie są
kije o regulowanej długości, które
mogą służyć kilku osobom i są łatwiejsze w transporcie, jednak ich
trwałość jest niższa od kijów stałych. Dlatego osoby, które zdecydują się na regularne treningi powinny wybrać dla siebie kije stałe.
Zasadniczą częścią kijka jest trzonek zakończony u dołu specjalnym „bucikiem” do cho dzenia
po twardym podłożu, który można zdjąć i uzyskać w ten sposób
ostrą koń ców kę do mar szu
po miękkim podłożu. Z drugiej
strony kijek zakończony jest spe-
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NORDIC WALKING

Jak dobrać kijki

Ważną rolę odgrywa właściwie dobrana długość
kijów. Produkowane są w rozmiarach od 100 do
130 cm, różnicując co 5 cm. Aby dobrać właściwy
kij, należy stanąć prosto, zginając przedramię
w łokciu do kąta prostego, dłoń powinna być
wyprostowana. Następnie trzeba zmierzyć odległość
od podłoża do górnej krawędzi dłoni (h) i dodać od 3
do 5 cm. W ten sposób uzyskamy właściwą długość
kija. Są też sposoby doboru odpowiedniej długości,
opierające się na zastosowaniu odpowiedniego
współczynnika w stosunku do wzrostu (tab. 2).
Stosuje się dwa współczynniki: 0,66 i 0,7 x wzrost.
Przyjmuje się, że osobom początkującym łatwiej jest
poruszać się z kijkami krótszymi, natomiast ze
wzrostem umiejętności można
używać kijków dłuższych.
Wszystkie podane metody są
obarczone błędem wynikającym
z różnicy w budowie
anatomicznej każdego
człowieka. Osoby
o podobnym wzroście
mają często inną długość
kończyn i dlatego kijki
należy dobierać
indywidualnie,
korzystając z pomocy
kogoś o sporym
doświadczeniu. Najlepiej
zrobi to instruktor nordic
walking lub sprzedawca
sprzętu sportowego.

Kurtka powinna dawać pełną
swobodę ruchów, szczególnie
w okolicach obręczy barkowej,
dlatego nie powinna zbyt przylegać do ciała. Najlepsza jest z pewnością bielizna czy dres z tkaniny
przepuszczającej powietrze, „oddychającej”. Kobiety mogą wziąć
pod uwagę zakup specjalnie skonstruowanego do uprawiania sportu biustonosza. Warto też zaopatrzyć się w specjalne obuwie
do nordic walkingu. Jeżeli takiego
nie mamy, dobre będą buty sportowe. Powinny one jed nak spełniać pewne warunki, tzn. mieć wyraźnie profilowane podeszwy, stabilną i mocną budowę chroniącą
stopę przed urazami i wilgocią
oraz solidne zapięcie.
Buty przede wszyst kim powinny
być dobrze dopasowane, dlatego
nie kupujmy obuwia rano, a po południu, kiedy stopa już „popracowała”. Mierzmy je na odpowiednie
skarpety, w których będziemy trenowali. Jesienią i zimą pamiętajmy
o czapce, szalu i rękawiczkach, te
ostatnie nie mogą być zbyt grube,
aby dłonie mogły się zmie ścić
w „uprzęży” kijków. Wyposażenia
dopełni mały plecak, do którego
zabierzemy na dłuższy trening
przeciwdeszczową kurtkę, pojemnik z piciem i małą apteczkę
wyposażoną w plastry i środki dezynfekujące oraz preparaty odstraszające insekty. W porze ciepłej,

DOBÓR DŁUGOŚCI KIJKÓW
WZROST

DŁUGOŚĆ KIJKÓW WEDŁUG

DŁUGOŚĆ KIJKÓW WEDŁUG

WSPÓŁCZYNNIKA 0,66

WSPÓŁCZYNNIKA 0,7

155

100

110

160

105

110

165

110

115

170

110

120

175

115

120

180

120

125

185

120

130

190

125

130
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Tabela 2.
Osobom
początkującym
dobór kijków do
nordic walking
ułatwi tabela
z wyliczeniem
według dwóch
współczynników

oprócz stroju powinniśmy pamiętać o kremie z filtrem UV, którym
należy zabezpieczyć wszystkie
nieosłonięte części ciała.

ODPRĘŻENIE
PO WYSIŁKU

Intensywna aktywność fizyczna prowadzi z reguły do zwiększonej tolerancji organizmu na coraz
wyższe obciążenia, na przykład
do coraz mniejszego odczucia
zakwaszenia mięśni, które objawia
się m.in. bólem mięśni łydek znanym osobom przystępującym
po dłuższej przerwie do biegania,
marszów, jazdy na rowerze itp.
Dlatego pomiędzy sesjami treningowymi, szczególnie tymi o dużej intensywności, nie jest wskazany tylko bierny wypoczynek,
ponieważ nie pozwala na właściwe odnowienie możliwości organizmu. Dlatego w celu uzyskania
coraz lepszych wyników amator
nordic walkingu w długofalowym
planie treningowym powinien pomyśleć również o właściwym za-

planowaniu i stosowaniu aktywnego wypoczynku. Jeżeli nie
uwzględni się te go elementu,
możliwości organizmu przestaną
rosnąć; może dojść nawet do regresu lub ne gatywnych zmian.
A to może spowodować niechęć
do treningów i wtedy sport zamiast
pomóc, przyniesie szkodę.
Najkorzystniejszą formą aktywnego wypoczynku będzie odnowa
biologiczna. Wykorzystajmy możliwości, jakie dają ogólnodostępne miejsca, takie jak na przykład
miejskie baseny, gdzie można korzystać z sauny, jacuzzi, a czasami nawet z kriokomory i masażu.
Odnowa zapewnia psychofizyczne odprężenie, będące swoistą
formą nagrody za ciężki wysiłek
podczas treningów. Jeżeli więc
uda się połączyć trening z odnową, wyniki przyjdą szybciej, łatwiej,
bez kontuzji i co ważne – zniechęcenia. Poza tym dłużej w organizmie będą utrzymywały się pozytywne efekty treningu, będą też
bardziej kompleksowe. Także procesy metaboliczne osiągną swoje optimum z korzyścią dla wszystkich układów organizmu.
Podobnie jak w przypadku nasilonego treningu, także nieprzemyślane korzystanie z odnowy biologicznej może przynieść więcej
szkody niż po żytku. Organizm
musi mieć bo wiem odpowiedni czas na adaptację
do nowych bodźców,
a zbyt intensywne zabiegi
mogą przeciążyć organizm
ze wszystkimi tego negatyw-

nymi skutkami. Dlatego odnowa
biologiczna powinna być właściwie stopniowana. Powinno się ją
ponadto stosować systematycznie, pamiętając o indywidualnym
podejściu do niej.
Zakończenie treningu i wysiłku fizycznego nie jest równoznaczne
z ustaniem procesów metabolicznych. Niektóre z nich trwają jeszcze kilka do kilkunastu godzin
po zakończeniu aktywności. Zadaniem opisanych wcześniej metod
jest przyspieszenie powrotu organizmu do równowagi biochemicznej, jak również do stabilizacji stopnia pożąda-

nych zmian, któ rych celem jest
zwiększenie możliwości motorycznych osób trenujących.
Uprawiający nordic walking, którzy poważnie podchodzą do treningów, powinni okresowo kontaktować się z lekarzem. Dotyczy
to szczególnie osób r ozpoczynających treningi, które powinni
ustalić i określić swoje możliwości.
Dla dobrania optymalnych metod
odnowy biologicznej wskazana jest z kolei konsultacja z fizjoterapeutą.

Dzięki
kontaktowi z
przyrodą, nordic
walking wpływa
tonizująco na
układ nerwowy
człowieka
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CZAS WOLNY
NOWOŚCI

RUBRYKI

Joanna Lasek

NIEZBĘDNE
W KUCHNI
W ORIENTALNYM
KLIMACIE
Od produktów Villeroy & Boch nie sposób oderwać oczu. Dlatego miłośników
porcelany zachwyci nowa, inspirowana kulturą arabską, seria – Samarkand.
Zarówno kolorystyką jak i ornamentyką nawiązuje ona do tego starożytnego
miasta, przez które prowadził Jedwabny Szlak. W skład zestawu wchodzi
popielniczka oraz trzy kwadratowe naczynia, które można wykorzystać jako
dodatek do białych zestawów lub potraktować jako talerzyki do
przechowywania najrozmaitszych rzeczy. Mandarynkowy, rubinowy, niebieski,
złoty to kolory, które nierozerwalnie kojarzą się ze światem arabskim, także
motywy zwierzęce – wielbłąd, koń, słoń – nawiązują do orientalnych klimatów
i symbolizują bogactwo. Naczynia dostępne są osobno lub w zestawach.

PRAKTYCZNE
W PODRÓŻY
Piękne i właściwie niezniszczalne miękkie mapki Crumpled City są wynikiem
udanej współpracy florenckiej firmy Palomar z projektantem i wynalazcą
Emanuele Pizzolorusso. Mapki to prawdziwa rewelacja dla zwiedzających
miasta, którzy posiadają świadomość ekologiczną. Mapy są wykonane
z miękkiej folii, która będzie nam służyła latami. Im starsza, tym bardziej
miękka, a tym samym zajmująca mniej miejsca. Mapy papierowe niszczą się
niesamowicie szybko, praktycznie po jednym zwiedzaniu często bywają
do wyrzucenia. To dowcipny i zaskakujący, a jednocześnie fenomenalny
w swej prostocie towarzysz wycieczek. Dostępna jest także wersja Junior.
www.crumpledcity.pl
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Ręczne młynki do pieprzu i soli to podstawa
w każdej szanującej się kuchni. Drewniane młynki
Remember z ceramicznym mechanizmem to także
idealny prezent. Komplet dwóch młynków
zapakowany
w estetyczne pudełko
na pewno spodoba się
nowoczesnemu
miłośnikowi kulinariów.
Do wyboru jest kilka
wzorów kolorystycznych,
wszystkie szalone
i nowoczesne. Cena jest
dość wysoka, jednak
unikalny design
połączony z wysoką
jakością gwarantuje
satysfakcję z zakupu.

NAWILŻANIE
POWIETRZA

W POKOJU DZIECKA

Nadszedł niedobry czas dla naszej skóry oraz
układu oddechowego – okres zimowego grzania.
Wysuszone powietrze nie ma litości dla naszych
biednych organizmów, dlatego tak ważne jest
po pierwsze wietrzenie, po drugie nawilżanie. Warto
pamiętać również, aby temperatura wewnątrz nie
przekraczała 20 stopni, wyższa będzie sprzyjała
zapadaniu na wszelkie infekcje. Można wspomóc
się mechanicznymi nawilżaczami powietrza, które
„podratują” nasze przesuszone śluzówki i pomogą
utrzymać nieskazitelną cerę. Firma Zelmer ma
w swojej ofercie nawilżacze nie tylko skuteczne, ale
i estetyczne. Dzięki jonom srebra wszelkie
zanieczyszczenia, które mogłyby się dostać
do wodnej pary, są neutralizowane.

Czas przed narodzinami dziecka to czas pełen oczekiwania, ale i niepokoju.
Jedną z ważniejszych rzeczy jest odpowiednie przygotowanie pokoju,
wyposażonego w funkcjonalne i estetyczne meble. Kolekcja VX firmy ATB to
mebelki wykonane z białej płyty, połączonej z kolorowymi aplikacjami (wersja
dla chłopca i dla dziewczynki). Fantastycznym rozwiązaniem jest możliwość
przerobienia niemowlęcego łóżeczka ze szczebelkami na tapczanik dla
kilkulatka, łóżko będzie więc służyło dziecku ładnych parę lat. Dzięki temu,
że meble są białe, rodzice mają swobodę w operowaniu kolorami w przypadki
ścian, podłogi, zasłon itp. Komoda jest wyposażona w przewijak, który można
zdemontować, kiedy dzidziuś podrośnie.
W skład zestawu wchodzi też tak potrzebna (wie o tym każdy rodzic) skrzynia
na zabawki, a także szafa, biurko komputerowe, półka ścienna, regał
i większe pojedyncze łóżko.

WYGODA
I STYL
Pozostając w temacie pokoju dziecięcego, warto
zwrócić uwagę na ciekawe i designerskie pufy
Pitting Bull. Ładne, proste, przydatne i funkcjonalne.
To siedziska przypominające olbrzymie poduchy
wypełnione tysiącem maleńkich perełek
dopasowujących się do kształtu malucha.
Pokrycie pufy jest łatwe do utrzymania w czystości,
wystarczy je przetrzeć wilgotną szmatką.
Dzięki metalowemu kółeczku w rogu, poduchę
można powiesić w dowolnym miejscu. Do wyboru
są modele zarówno jednobarwne, jak i ozdobione
zabawnymi motywami.
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CZAS WOLNY
FILMY I KSIĄŻKI
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Na chłodne

wieczory

Nic tak nie zadziała na jesienną
chandrę jak zestaw – kocyk plus
dobra komedia. „Połów szczęścia
w Jemenie” na szczęście nie jest
tak beznadziejny, jak na to
wskazywałby tytuł – oryginalny to
„Salmon Fishing In Jemen” – wręcz
przeciwnie, to inteligentna i ciepła
komedia z doskonałymi aktorami.

Fabuła jest dość pokręcona –
arabski bogacz wymyślił sobie, że
będzie mieć w swoim kraju rwącą
rzekę, w której będą pływać dorodne
łososie. Do tego celu ściąga do
Jemenu naukowca, który wraz
z młodą prężną pracownicą pewnej
korporacji, stara się ziścić marzenie
bogacza. Film jest
bezpretensjonalny, ma zabawne
dialogi i ogląda się go bez znużenia.
Popisową rolę zagrała Kristin Scott
Thomas. Ewan McGregor jak zawsze
ujmujący… Idealna propozycja na
chłodny wieczór w towarzystwie
herbaty z miodem. Podobnie jak
prawdziwa rewelacja roku 2012 –
francuska komedia „Nietykalni”.
Historia relacji między
sparaliżowanym bogatym

Mocne

Nie tylko

kryminały

dla kobiet

Cykl o inspektorze Holle to jedna z najlepszych serii kryminalnych
w ostatnich czasach. Biednego Nesbø reklamuje się jako „następcę
Stiega Larssona”, ale on tej reklamy bynajmniej nie potrzebuje. Poza
tym doskonała trylogia „Millenium” nijak się ma do opowieści
o przygodach pokręconego alkoholika – Harry’ego Holle. To dość
mroczna i surowa proza (dokładnie tak jak jej bohater), ale
zdecydowanie godna polecenia. Jeśli ktoś dopiero zaczyna wyprawę
w towarzystwie Nesbø, warto zacząć od
początku, jeśli ktoś jest miłośnikiem całej
serii, „Upiory” to dla niego długo
wyczekiwana pozycja. Komisarz Holle
powraca z ukochanego Bangkoku, aby
poszukiwać zabójcy młodego heroinisty.
Jeśli ta sprawa jest ściągnąć go
z powrotem do Norwegii, z pewnością,
cytując klasyka, „coś tu śmierdzi…”.
Jo Nesbø: Upiory. Wydawnictwo
Dolnośląskie. Wrocław 2012.
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mężczyzną i jego ciemnoskórym
pomocnikiem jest tak lekko
i optymistycznie skonstruowana, że
nawet po końcowych napisach widz
wciąż chce jeszcze. Temat,
wydawałoby się, drażliwy, został tak
fantastycznie podany, że nie widzimy
w sparaliżowanym bohaterze ofiary,

Opowieść o trzech kobietach –
przedstawicielkach trzech pokoleń
i trzech stylów życia. Dorota – wiek
około 53 lat – tragedia z przeszłości
(śmierć „łóżeczkowa” malutkiego
synka) sprawia, że Dorota ciągle „szuka
dziury w całym”. Dopóki nie upora się
z traumą, nie będzie mogła być prawdziwą matką dla swej
dorosłej córki – Jagody. Jagoda – niewolnica (według matki)
korporacji, odnosząca w niej duże sukcesy, ciągle walcząca
o akceptację i miłość Doroty. Walkę tę przegrywa i postanawia
zerwać kontakty z rodzicielką. W końcu – ostoja spokoju
i mądrości – Irena – przyszywana ciotka Doroty, której
niedawno umarł mąż i która postanawia zrobić porządek
w stosunkach między matką i córką. Mądra i życiowa powieść,
zwłaszcza dla pań.
Małgorzata Kalicińska, Basia Grabowska: Irena.
Wydawnictwo WAB. Warszawa 2012.

a pełnego życia i przystojnego
mężczyznę, który ma takie same
potrzeby jak każdy normalnie żyjący
człowiek. Film został nakręcony na
podstawie prawdziwej historii i to
jest dodatkowy plus. Świadomość że
ta cudowna opowieść miała miejsce
w rzeczywistości jest jeszcze
optymistyczniej nastrajająca. A do
tego film jest naprawdę zabawny!
Prawdziwy majstersztyk. Na koniec
coś znacznie mniej ambitnego, nie
znaczy gorszego. „Jak upolować
faceta” to historia młodej kobiety –
Stephenie Plum, która, spłukana,

zwraca się o pomoc do kuzyna
posiadającego firmę trudniącą się
ściganiem przestępców. Tym samym
bohaterka zaczyna karierę
w biznesie łowców głów. Jej
pierwsze zadanie to złapanie
groźnego mordercy, który, tak się
składa, skradł jej serce w liceum.
Zemsta będzie więc słodka… Film
nakręcono na podstawie książki,
która 75 tygodni utrzymywała się na
liście bestsellerów, zapoczątkowując
serię 18 kolejnych książek
z przygodami Stephenie. Miłego
oglądania!

PREMIERY

„Miłość”
Nowy, długo wyczekiwany film Michaela Haneke
(„Biała wstążka”). Historia starszego małżeństwa
emerytowanych muzyków. Pewnego dnia stan
zdrowia głównej bohaterki znacznie się pogarsza,
małżeństwo zostaje wystawione na ciężką próbę.
Reż. Michael Haneke, wyst.: Jean-Louis
Trintignant, Emanuelle Riva, Isabelle Hupert.

Coś

dla mam
Szalenie mądra i pożyteczna książka. Wpisująca się w trend otwarcia na
różne, obce nam kultury oraz ucząca tolerancji i zrozumienia. Autorka
przepytała sporo mam cudzoziemek mieszkających w Polsce, jak w ich
krajach wygląda ciąża i macierzyństwo. Możemy się więc dowiedzieć, czemu
w Japonii ciąża trwa 10 miesięcy, jakie są przesądy i zwyczaje matek
w egzotycznych dla nas kulturach. Okazuje
się, iż nie ma jednej uniwersalnej recepty na
wychowanie grzecznego i zdrowego dziecka.
Co kraj, to obyczaj, chciałoby się powiedzieć.
U nas czapeczka to podstawa, w niektórych
państwach wcale się jej nie używa, niezależnie
od pogody…. Warto więc przeczytać i zmienić
zdanie na temat własnej nieomylności.
Ofelia Grzesińska: Mama dookoła świata.
Opowieści o macierzyństwie w różnych
kulturach. Wydawnictwo WAB.
Warszawa 2012.

“Lopper - pętla czasu”
Spektakularne widowisko science fiction. Rok
2072 rok. Organizacje przestępcze, aby pozbyć się
niewygodnych ludzi, wysyłają ich w przeszłość,
gdzie są oni likwidowani przez płatnych zabójców
zwanych loopers. Pewnego dnia jeden z nich
dostaje rozkaz likwidacji mężczyzny o imieniu
Joe. I tu pojawia się problem… Reż.: Rian
Johnson, wyst.: Bruce Willis, Emily Bunt.
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CZAS WOLNY
KUCHNIA

RUBRYKI

Agnieszka Kudłacik, fot. Satiz Poland

Tradycyjne

włoskie gnocchi

Etapy
przyrządzania
włoskich
kluseczek

Gnocchi, czyli włoskie kluseczki,
wykonywane są z ziemniaków.
Bardzo często porównuje się je
do polskich kopytek. W Italii to
bardzo popularne danie, które
przygotowuje się praktycznie
na terenie całego kraju. Patate, czyli
właśnie ziemniaki, są bowiem
uprawiane praktycznie od północy
kraju po Sycylię, aczkolwiek nie jest
to warzywo włoskie, przywędrowało
bowiem tutaj z Ameryki.
Do przygotowania gnocchi najlepsze
są odmiany mniej mączne,
zawierające więcej naturalnej mąki
ziemniaczanej, tzw. amido.
Do ich przygotowania potrzeba
następujących składników: (4 porcje)
• 1 kg ziemniaków
• 300 g mąki zwykłej, ale ja używam
ziemniaczanej i wcale nie
wychodzą twarde
• gałka muszkatołowa
• 1 jajko
• sól i pieprz
• spora łyżka startego sera typu
Grana Padano lub Parmigiano

Wykonanie jest bardzo proste.
Ziemniaki, po ich wcześniejszym
umyciu, należy ugotować w łupinie
w osolonej wodzie. Następnie jeszcze
gorące obrać i zgnieść w prasce .
Dodać pozostałe składniki i wyrobić.
Masa powinna być dość zwarta, jeśli
wydaje nam się, że jest zbyt luźna,
można dosypać mąki . Na stolnicy
podsypanej mąką, wyrabiamy rękami
wałeczki grubości kciuka i kroimy
nożem na kawałki długości 1,5 lub
2 cm . Używając widelca lub
zwykłej tarki do warzyw wyciskamy
wzór . Służy to zarówno
do dekoracji gnocchi, ale przede
wszystkim powoduje, że kluseczki
lepiej będą wchłaniały sos .
Gotujemy je pod przykryciem
w sporej ilości osolonego wrzątku,
uważając, by nie dotykały się
nawzajem. Gdy tylko wypłyną,
natychmiast delikatnie je wyławiamy,
najlepiej łyżką cedzakową,
i wkładamy bezpośrednio
do szerokiego rondla
z przygotowanym wcześniej sosem.
Delikatnie mieszamy i gotowe. Już
na talerzu możemy posypać startym
serem typu Grana Padano lub
Parmigiano Reggiano.
Na stronie obok podaję kilka
klasycznych przepisów na sosy.










60

Świeży sos pomidorowy
• 1 kg dojrzałych pomidorów
• pół cebuli
• 2 kawałki selera naciowego
• 1 marchewka
• oliwa z oliwek
• świeża bazylia
• sól, pieprz, cukier
• kawałeczek peperoncino
(fakultatywnie)
Warzywa drobno kroimy lub ścieramy
na tarce i podsmażamy na niewielkiej
ilości oliwy. Tymczasem sparzamy
pomidory, obieramy ze skórki i kroimy.
Dodajemy do warzyw i gotujemy
na małym ogniu około godziny, tzn.
do momentu, kiedy sos będzie
w miarę gęsty po wyparowaniu wody.
W międzyczasie dodajemy sól, pieprz,
cukier i kawałeczek peperoncino
do smaku.
Gnocchi z sosem z gorgonzolą
i orzechami
• 150 g gorgonzoli
• 1 cebulka dymka, tzw. scalogno
• 150 g śmietanki słodkiej
• 3 lub 4 łyżki zmielonych orzechów
• oliwa z oliwek
• świeża drobno pokrojona zielona
pietruszka
• sól, pieprz
Scalogno dusimy chwilę na oliwie,
dodajemy orzechy i pokrojoną
gorgonzolę. Jak tylko ser się rozpuści
wlewamy śmietanę, możemy dać
trochę więcej, w zależności od tego,
jak dużo sosu chcemy. Gotujemy

gnocchi wg podstawowego przepisu
i dodajemy do sosu z odrobiną wody
z ich gotowania. Solimy, ale niedużo,
bo ser już jest doprawiony i dodajemy
pieprz wg uznania. Wykładamy
na talerz i posypujemy pietruszką.
Sos borowikowy
• 250 g borowików
• 1 cebulka dymka, tzw. scalogno
• 2 ząbki czosnku
• świeża drobno pokrojona pietruszka
• 1 szklanka rosołu warzywnego,
może być z kostki
• oliwa z oliwek
• sól, pieprz
• masło
• świeża szałwia
Po oczyszczeniu grzybów kroimy je na
kawałki i podsmażamy na oliwie
z cebulką, czosnkiem, ale tylko
zgniecionym, i szałwią. Po kilku

Romagna Mia to tradycyjna
gastronomia włoska na wynos:
pizza na kawałki, piadine,
cassoni, lasagne, cannelloni,
ravioli, tagliatelle.
ROMAGNA MIA
ul. Bohaterów Warszawy 22
43-300 Bielsko-Biała, tel. 666 720 394
www.romagnamia.pl
facebook.com/romagnamiabielsko

minutach dodajemy rosół i dusimy
chwilę do momentu, gdy wywar
wyparuje. Sos zagęszczamy
kawałkiem masła. Dodajemy
ugotowane gnocchi, solimy. Na talerzu
posypujemy świeżą pietruszką
i tartym serem typu Grana Padano.

Gnocchi
z gorgonzolą

Sos z tzw. peperonatą, czyli
kolorową papryką
• 1 papryka czerwona
• 1 papryka żółta
• 80 g czarnych wydrylowanych
oliwek
• 1 ząbek czosnku
• świeża bazylia
• sól, biały pieprz
Obieramy papryki ze skóry. Możemy
też upiec je w piekarniku do momentu,
kiedy skórka będzie czarna.
Wsadzamy do foliowego woreczka
i obieramy kiedy wystygną. Kroimy
w paski i podsmażamy na oliwie
z ząbkiem czosnku. Dodajemy oliwki,
kilka listków bazylii, sól, pieprz
i dusimy około 10 minut. Następnie
gotujemy gnocchi i łączymy z sosem.
Do tego sosu możemy przygotować
zielone gnocchi. Wystarczy dodać
do masy ziemniaczanej garść dobrze
wyciśniętego i drobno pokrojonego
szpinaku.
Gnocchi są również bardzo smaczne
z klasycznym sosem bolońskim.
SMACZNEGO!
Dziękujemy pani Agnieszce Kudłacik
z pizzerii Romagna Mia w BielskuBiałej za przygotowanie przepisu na
oryginalne kluski.

61

PRODUKT
CENNIK

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta nie łączy się z innymi promocjami
Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym
pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.

Panda
RABAT 15%*
1.2 CLASSIC ECO 69KM

WYMIARY
354/158/154

PLN
29.742

poj.
1242

Nowa Panda
RABAT 15%*
1.2 EASY 69KM
1.3 Multijet 16v S&S DPF EASY 75KM
1.2 LOUNGE 69KM
0.9 TWINAIR S&S LOUNGE 85KM

km/h l/100km miejsca
162
4,9
4/5

WYMIARY
365/164/156

PLN
32.292
40.792
36.542
43.342

poj.
1242
1248
1242
875

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

500
RABAT 15%*
1.2 POP 69KM
1.2 COLOR THERAPY 69KM
1.2 LOUNGE 69KM
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM
1.4 16v LOUNGE 100KM
1.2 STREET 69KM
1.4 16v STREET 100KM

WYMIARY
355/163/149

PLN
37.400
41.225
44.200
49.300
53.550
51.000
45.050
51.850

km/h l/100km miejsca
164
5,2
4/5
168
3,9
4/5
164
5,2
4/5
177
4,2
4/5

500C

RABAT 15%*
1.4 EASY 77KM 3D
1.4 M-AIR 16V EASY 105KM 3D
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135KM 3D
1.2 ESTIVA 69KM
1.4 ESTIVA 77KM
1.3 MULTIJET 16V ESTIVA 75KM
1.2 EASY 69KM
1.4 EASY 77KM
1.4 EASY DUALOGIC 77KM
1.4 MULTIAIR 16V EASY 105KM
1.3 MULTIJET II 16V EASY 95KM
1.4 CNG NATURAL POWER EASY 70KM
0.9 8V TWINAIR 85KM
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135KM
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PLN
38.242
44.192
51.842
35.267
36.967
44.617
37.817
39.517
43.767
45.467
48.867
49.717
44.617
53.117

poj.
1368
1368
1368
1242
1368
1248
1242
1368
1368
1368
1248
1368
875
1368

l/100km miejsca

5,1
5,1
5,1
4,1
3,9
6,1
5,1
6,1

WYMIARY
355/163/149

PLN
1.2 LOUNGE 69KM
53.550
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 62.900

WYMIARY
403/169/149

km/h
160
160
160
173
180
182
160
182

4
4
4
4
4
4
4
4

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

RABAT 15%*

Punto 2012

poj.
1242
1242
1242
875
1248
1368
1242
1368

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

poj.
1242
1248

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
160
5,1
4
18O
3,9
4

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
165
5,7
5
185
5,7
5
205
5,6
5
156 5,4/5,2
5
165
5,7
5
165
4,1
5
156 5,4/5,2
5
165
5,7
5
165
5,4
5
185
5,7
5
178
4,2
5
162
6,3
5
172
4,2
5
205
5,6
5

Qubo
RABAT 15%*
1.4 ACTIVE 73KM
1.3 Multijet 16v ACTIVE 75KM
1.4 DYNAMIC 73KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 75KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 95KM

WYMIARY
396/172/174

PLN
40.630
48.280
45.730
53.380
55.080
56.780
58.480

poj.
1360
1248
1360
1248
1248
1248
1248

km/h
155
155
155
155
170
155
170

BAGAŻNIK
329 LITRÓW

l/100km miejsca

6,6
4,3
6,6
4,3
4,3
4,3
4,3

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

5
5
5
5
5
5
5

Bravo
RABAT 15%*
1.4 16v POP 90KM
1.4 16v EASY 90KM
1.4 T-Jet 16v EASY 120KM
1.4 MultiAir 16v EASY 140KM
1.6 Multijet 16v EASY 105KM
1.6 Multijet 16v EASY 120KM
1.6 Multijet 16v EASY DUALOGIC 120KM
1.4 T-Jet 16v STREET 120KM
1.6 Multijet 16v STREET 120KM

WYMIARY
434/179/149

PLN
46.742
50.992
56.092
61.192
61.192
62.024
66.292
64.592
70.542

poj.
1368
1368
1368
1368
1598
1598
1598
1368
1598

Sedici
RABAT 15%*
1.6 16v DYNAMIC 4x4 120KM
2.0 Multijet 16V Z DPF DYNAMIC 4x4 135KM
1.6 16v EMOTION 4x2 120KM
1.6 16v EMOTION 4x4 120KM

km/h
204
204
197
204
187
195
195
197
195

l/100km miejsca

5,7
5,7
6,3
5,7
4,9
4,7
4,6
6,3
4,7

WYMIARY
412/176/162

PLN
54.400
63.750
53.550
58.650

poj.
1586
1956
1586
1586

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Doblò
RABAT 15%*
ACTIVE 1.4 16v 95KM
ACTIVE 1.6 Multijet 16v 105KM
ACTIVE 1.6 Multijet 16v 90KM
DYNAMIC 1.4 16v 95KM
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 105KM
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16V NAT. POWER 120KM
DYNAMIC 1.6 Multijet 16V DUALOGIC 90KM
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 90KM
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KM
EMOTION 1.4 16v 95KM
EMOTION 1.6 Multijet 16v 105KM
EMOTION 2.0 Multijet 16v 135KM
EMOTION 1.4 T-Jet 16v 120KM

WYMIARY
425/172/182

PLN
50.320
60.775
59.925
53.720
64.175
72.420
67.575
63.325
58.395
57.970
68.425
72.675
62.645

km/h l/100km miejsca
170
7,1
5
180
6,6
5
185
6,2
5
170
7,1
5

RABAT 15%*
URBAN 2.0 Multijet II 16V 4x2 170KM
URBAN 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x2 170KM
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 276KM
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM

RABAT 15%*
1.4 ACTIVE 77KM **
1.4 DYNAMIC 77KM **

WYMIARY
456/173/150

PLN
35.955
40.205

poj.
1368
1368

km/h l/100km miejsca
161
7,2
5
164
5,2
5
158
5,2
5
161
7,2
5
164
5,2
5
172
7,5
5
158
5,0
5
158
5,2
5
172
7,4
5
161
7,2
5
164
5,2
5
179
5,7
5
172
7,4
5

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

Freemont

Linea

poj.
1368
1598
1598
1368
1598
1368
1598
1598
1368
1368
1598
1956
1368

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
165
6,3
5
165
6,3
5

WYMIARY
489/188/169

PLN
103.692
113.892
109.642
107.092
119.842

poj.
1956
1956
1956
3605
1956

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
195
6,4
5/7
184
7,3
5/7
195
6,4
5/7
206
11,3
5/7
184
7,3
5/7

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

** – tylko auta ze stocku

Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta nie łączy się z innymi promocjami

MiTo Seria 1
RABAT 15%*
1.4 MultiAir 16V 105KM DISTINCTIVE
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE LPG
1.4 TB MultiAir 16V 135KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16V 135KM DISTINCTIVE TCT
1.3 Multijet 16V 95KM DISTINCTIVE
1.6 Multijet 16V 120KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16V 170KM Quadrifoglio verde

WYMIARY
406/172/145

PLN
54.825
64.175
60.775
66.725
59.075
65.025
74.375

poj.
1368
1368
1368
1368
1248
1598
1368

159**

km/h
187
198
207
207
180
198
219

l/100km miejsca

5,7
8,1
5,6
5,5
4,3
4,8
6,0

WYMIARY
466/182/142

RABAT 15%

PLN
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT
84.915
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT
90.015
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 98.515

poj.
1956
1956
1956

km/h
202
218
218

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

l/100km miejsca

5,1
5,4
5,4

RABAT 15%*
1.2 8v SILVER 69KM
1.2 8v S&S SILVER 69KM
1.2 8v S&S BLACK&RED 69KM
0.9 S&S BLACK&RED 85KM
1.3 JTD S&S BLACK&RED 95KM
0.9 MTA S&S BLACK&RED 85KM
1.2 8v GOLD 69KM
1.2 8v S&S GOLD 69KM
0.9 S&S GOLD 85KM
1.3 JTD S&S GOLD 95KM
0.9 MTA S&S GOLD 85KM
1.2 8v S&S PLATINUM 69KM
0.9 S&S PLATINUM 85KM
1.3 JTD S&S PLATINUM 95KM
0.9 MTA S&S PLATINUM 85KM

WYMIARY
384/168/152

PLN
36.975
37.315
38.165
42.415
47.515
45.815
41.565
41.905
46.155
51.255
49.555
47.005
51.255
56.355
54.655

poj.
1242
1242
1242
875
1248
875
1242
1242
875
1248
875
1242
875
1248
875

5
5
5

RABAT 15%*
2.8 AT6 SILVER 163KM
3.6 AT6 SILVER 283KM
2.8 AT6 GOLD 163KM
3.6 AT6 GOLD 283KM
2.8 AT6 PLATINUM 163KM
3.6 AT6 PLATINUM 283KM

BAGAŻNIK
245 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
163
5,2
5
163
5,1
5
163
5,1
5
176
4,2
5
183
3,8
5
176
4,2
5
163
5,2
5
163
5,1
5
176
4,2
5
183
3,8
5
176
4,2
5
163
5,1
5
176
4,2
5
183
3,8
5
176
4,2
5
WYMIARY
BAGAŻNIK
522/200/175 934 LITRÓW

Voyager
PLN
142.715
130.815
152.915
141.015
168.215
156.315

poj.
2768
3604
2768
3604
2768
3604

km/h l/100km miejsca
193
7,9
5
209 10,8
5
193
7,9
5
209 10,8
5
193
7,9
5
209 10,8
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
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RABAT 15%*
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE LPG
1.4 TB MultiAir 16V 170KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16V 170KM DISTINCTIVE TCT
1.6 JTDM 16V 105KM DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16V 140KM DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16V 170KM DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16V 170KM DISTINCTIVE TCT
1750 TBi 16V 235KM Quadrifoglio Verde

PLN
67.065
74.715
72.165
78.965
75.565
80.665
82.365
89.165
92.990

poj.
1368
1368
1368
1368
1598
1956
1956
1956
1742

km/h l/100km miejsca
195
6,4
5
195
8,3
5
218
5,8
5
218
5,2
5
185
4,4
5
205
4,5
5
218
4,7
5
218
4,5
5
242
7,6
5

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
** tylko auta ze stocku

Ypsilon Seria 1

BAGAŻNIK
WYMIARY
435/179/146 350 LITRÓW

Giulietta

159 Sportwagon**
RABAT 15%

PLN
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT
90.865
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 103.615
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS 104.465

WYMIARY
466/183/143

poj.
1956
1956
1750

Delta
RABAT 15%*
1.4 Turbojet E5 16V STEEL 120KM
1.6 Multijet E5 16V STEEL 105KM
1.4 Turbojet E5 16V SILVER 120KM
1.4 MultiAir E5 16V S&S SILVER 140KM
1.6 Multijet E5 16V SILVER 105KM
1.6 Multijet E5 16V SILVER 120KM
1.6 Multijet Selectronic E5 16V SILVER120KM
1.4 MultiAir E5 16V S&S GOLD 140KM
1.6 Multijet E5 16V GOLD 120KM
1.6 Multijet Selectronic E5 16V GOLD120KM
2.0 Multijet E5 16V GOLD 165KM
1.8 TurboJet Sportronic E5 16V PLATINUM 200KM
1.9 Twinturbo Multijet E5 16V PLATINUM 190KM

3.6 AT8 GOLD 286KM
3.0 AT5 190HP GOLD 190KM
3.6 AT8 PLATINUM 286KM
3.0 AT5 239HP PLATINUM 239KM
3.6 AT8 EXECUTIVE 286KM
3.0 AT5 239HP EXECUTIVE 239KM

l/100km miejsca

5,2
5,5
8,3

WYMIARY
452/180/150

PLN
58.642
63.742
65.442
68.842
70.542
73.942
77.342
73.942
79.042
82.442
84.915
107.942
107.942

poj.
1368
1598
1368
1368
1598
1598
1598
1368
1598
1598
1956
1742
1910

Thema
RABAT 15%*

km/h
200
216
233

km/h
195
186
195
203
186
194
194
203
194
194
214
230
222

WYMIARY
507/190/149

PLN
158.592
167.687
169.852
178.947
183.710
192.805

poj.
3604
2987
3604
2987
3604
2987

Selectronic – zautomatyzowana skrzynia biegów
Sportronic – automatyczna skrzynia biegów
S&S – system Start&Stop

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

5
5
5

BAGAŻNIK
465 LITRÓW

l/100km miejsca

6,3
4,6
6,3
5,7
4,6
4,7
4,6
5,7
4,7
4,6
5,1
7,8
5,7

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
462 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
240
9,4
5
220
7,1
5
240
9,4
5
230
7,1
5
240
9,4
5
230
7,1
5

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta nie łączy się z innymi promocjami

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4448/1812/1718

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

JEEP COMPASS
MODEL

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

SPORT 2.0L DVVT 16v M5 156 KM
LIMITED 2.0L DVVT 16v M5 156 KM
SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™

przedni
przedni
4x4
4x4

1998
1998
2143
2143

185
185
202
202

7,6
7,6
6,6
6,6

70.890
78.880
99.620
107.270

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4233/1873/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
142

RABAT
15%

JEEP WRANGLER
MODEL

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4
4x4
4x4

2777
2777
2777
2777

172
172
172
169

7,1
7,1
7,1
8,0

108.885
112.965
124.865
136.680

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4751/1877/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
498

RABAT
15%

JEEP WRANGLER UNLIMITED
MODEL

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4
4x4
4x4

2777
2777
2777
2777

172
172
172
169

7,4
7,4
7,4
8,3

121.720
125.800
137.700
149.515

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4822/1943/1781

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
457

RABAT
15%

JEEP GRAND CHEROKEE
MODEL

LIMITED V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II
OVERLAND V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4

2987
2987

202
202

8,3
8,3

180.285
210.800

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego samochodu z oferty bez podania przyczyny.

65

LUDZIE
FIAT TO MY

POCZTA

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW


Na łamach gazety staramy
się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,
którą nazwaliśmy „Fiat to
my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić
swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć
o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.
Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!
Redakcja FWN,
Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Biała,
ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: redakcja@satiz.pl
Enrico Pavoni
podczas
prezentacji
Lancii Ypsilon
w Promnicach
2011 r.
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Wspomnienie o Enrico Pavonim
Po raz pierwszy miałem przyjemność
spotkać Go w Turynie w latach 70.
W tamtym czasie kierowałem biurem PolMotu, które koordynowało realizację umów
licencyjnych zawartych z Fiatem dla FSO
w Warszawie oraz FSM w Bielsku-Białej.
Przedstawił mi Go ówczesny przedstawiciel
Fiata w Polsce Alberto Tiazzoldi, który nie
wiedział jeszcze, że przedstawia mi swojego
następcę. Okazją do spotkania była pierwsza
podróż Enrico do Polski jako delegata Iveco.
Od tamtego czasu Polska zajęła pierwsze
miejsce w Jego życiu zawodowym. Jak się
później okazało, nie tylko zawodowym.
W latach osiemdziesiątych, od kiedy, już
w Warszawie, zajmowałem kierownicze
stanowiska w Pol-Mocie, współpraca między
nami stała się bardzo bliska. Enrico dał się
poznać wówczas jako partner poważny
i odpowiedzialny, a – realizując politykę Fiata
– starał się rozumieć stanowisko polskie
czasem odbiegające od włoskiego i brać je
pod uwagę. Jego skromność, połączona
z włoskim poczuciem humoru i uśmiechem,
zjednywała naszą sympatię.
Pamiętam jedną ze wspólnych „akcji”, która
miała miejsce podczas pobytu w 1984 r.
włoskiego ministra spraw zagranicznych,
Giulio Andreottiego. Była to pierwsza, po wielu
latach, wizyta zachodniego polityka w Polsce.

Stan wojenny w naszym kraju został
wprawdzie zniesiony, ale Zachód nie śpieszył
się ze wznowieniem zablokowanych

po grudniu 1981 kredytów. Uniemożliwiało to
realizację wielu inwestycji m.in. tych
planowanych w FSM. Postanowiliśmy
z Enrico wykorzystać okazję, jaką było
przyjęcie w ambasadzie włoskiej. Andreotti
wysłuchał nas z uwagą, po czym rzekł: „Non
si deve mai chiudere la porta, non serve
a nessuno” (Nie należy nigdy zatrzaskiwać
drzwi, nie służy to nikomu). Była to
zapowiedź otwarcia „drzwi kredytowych”.
W roku 1992 doszło do prywatyzacji FSM
i przejęcia fabryki przez Fiata. W życiu
Enrico, który w tej operacji odegrał kluczową
rolę, było to niewątpliwie najważniejsze
wydarzenie w Jego karierze zawodowej.
Enrico Pavoni był postacią niezwykłą. Mimo
że reprezentował wielki międzynarodowy
biznes, pozostał skromnym człowiekiem.
Miał istotny udział w sukcesach
odnoszonych przez Fiata w Polsce, a sukcesy
te wiązały się z rozwojem polskiej
motoryzacji.
Był mocno związany z Polską, która stała się
dla Niego drugą ojczyzną.
Tu miał rodzinę i wielu przyjaciół.
Po przejściu na emeryturę nie zamierzał
wrócić do Włoch.
Odszedł za wcześnie...
Andrzej Władyka

stan na 31 paêdziernika 2012 r.

Spółki koncernu Fiat
1. Fiat Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (22) 6074350, Fax (22) 6074352
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132100, Fax (33) 8132036
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni

produkcja
samochodów osobowych

3. Teksid Iron Poland Sp. z o.o.

ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (33) 8538200, Fax (33) 8532964
Wiceprezes Zarządu: Marek Kanafek

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

4. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960340
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3642857, Fax (32) 3642858
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja części samochodowych
– oświetlenie

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja części samochodowych
– zawieszenia

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6030108
Dyrekcja Generalna

handel częściami zamiennymi

5. Magneti Marelli Exhaust
Systems Polska Sp. z o.o.
6. Magneti Marelli Suspension
Systems Bielsko Sp. z o.o.
7. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
8. Plastic Components and Modules Poland SA

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja części samochodowych
– układy wydechowe

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki
produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– systemy zasilania paliwem, zbiorniki

9. Plastic Components Fuel
Systems Poland Sp. z o.o.
10. Comau Poland Sp. z o.o.

ul. Jedności 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy
Tel. (32) 2179404, Fax (32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Roberto Rossi

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

11. Fiat Services Polska Sp. z o.o.

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni
ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Tomasz Trombala

administracja księgowa,
personalna i płace

12. Fiat Group Purchasing Poland Sp. z o.o.

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

13. Sadi Polska – Agencja Celna Sp. z o.o.

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni

usługi celne

14. Sirio Polska Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132485, Fax: (33) 813 5333
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

15. Fiat Powertrain Technologies Poland
Sp. z o.o.
16. Gestin Polska Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Prezes Zarządu: Emanuele Lorenzin

produkcja silników do samochodów

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132660, Fax: (33) 813 5444
Prezes Zarządu: Bronisław Bartosik

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

1. Fiat Bank Polska SA

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074990, Fax (22) 6074879
Prezes Zarządu: Grażyna Portas

usługi bankowe

2. FGA Leasing Polska Sp. z o.o.

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074800, Fax (22) 6074982
Prezes Zarządu: Giovanni Polimeni

leasing samochodów

3. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074821, Fax (22) 6074854
Prezes Zarządu: Giovanni Polimeni

usługi finansowe i leasingowe

1. CNH Polska Sp. z o.o.

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
Tel. (24) 2679600, Fax (24) 2679605
Dyrektor Zakładu: Werner Ballieu

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 5784300, Fax (22) 5784318
Dyrektor Generalny: Massimiliano Perri

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

